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Abstract 

Title: Houses of Possibilities? - Museums as Arenas for Visions of Cultural Policy and Public 

Education  

 

This thesis deals with the different roles and social functions of Swedish museums today. It 

consists of an analysis of five cultural policy documents, which have been reviewed with the 

purpose of categorizing the various tasks and visions for the museums described in the texts. 

The different statements have been categorized into three main categories: the museum as 

an institution of free knowledge, the museum as a foster and the museum as a social actor. 

Within these categories different directives appears, that both contradict and reinforce each 

other. Here is a mixture of both older values and contemporary words with positive 

connotations. There is also a constant construction of negatively charged ”counter images”, 

or problems – of which the document’s own policys are designed as the problem solver. 

 

The various contradictions and paradoxes concerning the role and social function of the 

museum are seen in the thesis as an expression of the struggle between different discourses, 

proceeding from the concepts of discourse and hegemony presented by Laclau & Mouffe. 

Within the framework of these statements a process of negotiation between different 

discourses takes place, where different forces aim to fill different concepts with different 

meaning. This is important for the mission and social function of the museum, both today 

and in the future. The thesis finally shows how the museum functions as a social kitt, with 

the purpose of bringing together collective values in the fragmented and divided context of 

today. This functions as a protection against both internal and external threats.  
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Kultur är bara ett tunt äppelskal över ett glödande kaos 

Freidrich Nietzsche 

 

 

1. Inledning: ett museum förhandlas fram 

 

Vad ska vi ha museerna till? Att de fyller en viktig funktion i samhället tycks det råda enighet 

kring. Detta är kanske inte så märkligt; att ägna sig åt diverse kulturella bestyr tycks 

onekligen vara en mänsklig sysselsättning med både långa och djupa rötter. Nietzsche skrev 

ju (förutom metaforen om kulturen och kaoset) att människan var unik just genom det 

faktum att hon alltid var fjättrad till det förflutna. Detta skiljer oss från djuren som kan leva 

totalt i nuet, historielöst.1 Som en följd av denna inneboende förbindelse tycks det också 

viktigt för oss människor att ordna, kategorisera, sortera, samla, restaurera och visa det vi 

ser som kulturella artefakter, som berättar något för oss eller om oss. Detta sker lämpligen 

på museum.  

 

Det finns något nygammalt över museet. Å ena sidan finns rötter ända från 1700-talet.2 Å 

andra sidan är den museala verksamheten i den formen som vi känner den en relativt ny 

företeelse. Ett museibesök var länge förbehållet eliten, bjöd man in enkelt folk fanns ju en 

risk att föremålen skulle gå sönder eller smutsas ned av massans smutsiga händer.3 Idag är 

läget annorlunda, i statistiken från Myndigheten för Kulturanalys står att hela 26,5 miljoner 

museibesök ägde rum i Sverige år 2015.4 En historisk tillbakablick visar således att 

uppgifterna för museerna har förändrats genom historien – och fortsätter att förändras idag. 

Allt sedan framväxten av en mer medveten kulturpolitik under det senaste seklet har 

museerna också fått en mer medveten politisk styrning.5 Museerna blir till arenor där 

kulturpolitiska direktiv realiseras, i ständig förbindelse med det omkringliggande samhället. 

 

Museernas uppgifter och roller formuleras inte enbart bakom lyckta kulturpolitiska dörrar. 

En ingång till studien är att museet både konstrueras och fylls med innehåll på olika 

offentliga arenor, som står i förbindelse med varandra. Det museala fältet är kapriciöst och 

                                                   

1 Nietzsche, Freidrich [1874] (1998) Om historiens nytta och skada s. 25-27 

2 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 40 

3 Ibid. s. 42 

4 http://www.sverigesmuseer.se/wp/wp-content/uploads/2017/01/RSM_besoksunders 
2016_rikspress_uppd0123.pdf 

5 Se exv. Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 61ff. 
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fullspäckat av motsättningar. Uppgifterna är många. Krockande, och ibland rent paradoxala, 

direktiv kan skönjas under ytan. Detta märks redan när vi börjar prata om vad museer 

egentligen är bra för – och vart vi egentligen är på väg. Detta leder oss fram till idag – med 

oförändrat föränderliga museer, men med delvis förändrade utmaningar.6 

 

2009 inträffade något ovanligt. Den dåvarande borgerliga regeringen lade fram 

kulturpropositionen Tid för kultur (2009/10:3). Denna innebar en revidering av de 

kulturpolitiska mål som funnits sedan 1970-talet, något som motiveras med att 

kulturpolitiken måste anpassas till ”vår tid”.7 Det här var en brytning med det gamla och en 

omläggning av den kulturpolitiska kursen. Tid för kultur innebar bland annat en ökad 

regionalisering och att motsättningen mellan kultursektorn och kommersiella intressen togs 

bort. Kulturen skulle nu gärna vara lönsam.8 2016 inträffade återigen något 

anmärkningsvärt. Då presenterade den sittande, rödgröna regeringen propositionen 

Kulturarvspolitik (2016/17:116). I denna finns ett förslag på en museilag som är den första 

i sitt slag i Sverige, vars syfte anges vara att garantera museernas självständighet och 

oberoende i framtiden.9 Vi ser således framväxten av ett nytt område för politiken, där 

museerna för första gången ges en egen sfär och en egen museipolitik. De senaste åren har 

således inneburit radikala kulturpolitiska förändringar. Dessa kursändringar gör museerna 

särskilt intressanta att studera just nu. 

 

Studien tar sitt avstamp i tanken på museala oförenligheter och ser en mängd direktiv, krav 

och förväntningar från olika håll när det gäller museers mål och verksamhet. Dessa förhåller 

sig till varandra – som motsättningar, som förstärkningar, som alternativ och som 

riktningar mot nya målbilder. Om vi ser dessa målbilder som uttryck för olika diskursiva 

praktiker kan vi skönja olika diskurser som kan vara både motstridande och samverkande 

med varandra. Tillsammans konstruerar dessa utsagor museernas funktioner och nytta i 

samhället. Museets former förhandlas således fram genom både samspel och motspel – idag 

och i framtiden. Hur detta tar sig uttryck blir denna studies uppgift att undersöka. 

                                                   

6 Se exv Riksförbundet Sveriges museer (2016) Känn dig som hemma med framtidens museum. Fyra 
områden att förstärka och utveckla – ett framtidsdokument från Sveriges museer s. 8-12 

7 Tid för kultur (2009/10:3) s. 1 

8 Ibid. s. 28 

9 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 1 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det museala fältet är under ständig förändring, både vad gäller hur institutionerna 

organiseras och synen på museers verksamhet och innehåll i stort.10 Kategorier och utsagor 

uppstår inte i ett vakuum skilt från det övriga samhället; studiens utgångspunkt är snarare 

tanken att museerna utsätts för olika typer av imperativ och direktiv från olika håll. Dessa 

direktiv förhåller sig både till varandra och till museet som subjekt på olika sätt. Vissa 

utsagor förstärker varandra, medan andra motverkar varandra. Denna motstridighet 

medför i vissa fall ett rent paradoxalt förhållningssätt mellan olika museala uppgifter och 

målbilder. 

 

Syftet med studien är att studera och kritiskt granska hur museers mål och 

samhällsfunktioner konstrueras inom ramen för de kulturpolitiska dokument som utgör 

studiens empiriska underlag. Detta sker genom en diskursanalys av olika utsagor rörande 

museers mål och samhällsnytta. Spännvidden av utsagor kommer att förstås som delar av 

en social konstruktion där museers uppgifter och roller förhandlas fram. I studien kommer 

denna process att kartläggas och analyseras. 

 

Syftet skall besvaras genom följande frågeställningar: 

 

1. Hur kan utsagorna om museernas mål och samhällsnytta i det studerade materialet förstås 

och kategoriseras utifrån olika museala funktioner i texterna? 

 

2. Hur konstrueras de museala uppgifterna och hur kan dessa konstruktioner förstås med 

hjälp av en diskursanalys? 

 

3. Inom vilka hegemoniska ramar och förhållanden blir dessa konstruktioner begripliga? 

 

 

                                                   

10 Se exv. Ny museipolitik (SOU 2015:89 ) s. 223f och Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 20f. 
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1.2 Avgränsningar  

Valet av museer som område för studien härstammar dels från ett intresse från författarens 

sida, och dels från det faktum att detta fält inte är särskilt utforskat. Studien väver dessutom 

ihop museistudier med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på ett sätt som syftar till att 

vara både intressant och nyskapande. Här blir kopplingen mellan museerna och det 

omgivande samhället en intressant komponent. Genom den rika tillgången på både 

kulturpolitiska dokument (och mängden intressanta ingångar inom materialet) stod det 

tidigt klart att studien inte skulle lida av brist på material. Detta medförde å andra sidan att 

en viktig uppgift blev att avgränsa och sålla. Här blev lösningen för studien att ha en 

mångfald och mängd i det undersökta materialet men istället avgränsa vilken typ av utsagor 

jag letat efter i materialet. Slutligen landade målet i att enbart koncentrera sig på utsagor 

som behandlar museernas uppgifter i allmänhet, och samhälleliga funktion i synnerhet. 

 

Studien baseras på en diskursanalys av fem kulturpolitiska texter. Dessa är Kraftsamling! 

museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15), Tid för kultur (2009/10:3), Kulturen – det 

fjärde välfärdsområdet (2015), Ny museipolitik (SOU 2015:89) samt Kulturarvspolitik 

(2016/17:116). Texterna kommer att presenteras var för sig samt motiveras inom ramen för 

empirikapitlet. Materialet som legat till grund för denna studie har valts med avsikt att skapa 

en bredd vad gäller textens avsändare, mål och till viss del kulturpolitisk dignitet. 

Perspektivet är samtida och en stor del av materialet är i skrivande stund (våren 2017) 

”rykande färsk”. Valet av dessa texter placerar således studien i en dagsaktuell kontext. 

Texterna som studerats kan ses som sammanlänkade, både kronologiskt och tematiskt. De 

är publicerade inom en jämförelsevis snäv tidsram (mellan åren 2009 och 2016) och 

behandlar i stort samma relativt smala politiska fält. Detta gör att texterna förhåller sig till 

varandra, både direkt eller indirekt. Samtidigt bör framhållas att dessa fem studerade 

dokument ingalunda är de enda viktiga kulturpolitiska dokument som publicerats de 

senaste åren och en större studie hade kanhända kunnat behandla ett ännu mer omfattande 

material. Samtidigt kommer, som vi strax skall se, den motstridighet vad gäller museala 

uppgifter som studien avser fånga till tals även inom ramarna för detta begränsade material.  

 

Trots denna avgränsning finns en bredd både inom materialet och i de olika utsagorna. Detta 

är en medveten hållning för att åskådliggöra de inneboende motsägelserna som är kopplade 

till museernas uppgifter och mål. Som vi strax ska se är dessa på intet sett entydiga.  
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1.3 Tidigare forskning 

Studien rör sig ämnesmässigt mellan frågor kopplade till museer och kulturpolitik. Det 

förstnämnda fältet brukar benämnas museologi och är ett relativt nytt och smalt fält. Detta 

kan också sägas om kulturpolitiska studier. En åtminstone delvis gemensam förklaring till 

detta kan ligga i att den första kulturpolitiska propositionen inte kom förrän på 1970-talet.11 

Kulturpolitik som fenomen existerade givetvis innan dess, men det är ändå rimligt att anta 

att 70-talets propositioner ändå markerade början på en mer uttalad kulturpolitik och att 

detta kom att inspirera till framväxten av nya forskningsfält. Mellan två såpass små och 

näraliggande ämnesområden föreligger givetvis inte vattentäta skott. Som detta avsnitt visar 

spänner en hel del forskning över bägge delar. Min uppfattning är att det inte heller finns en 

skarp skiljelinje mellan museologi och bredare frågor kopplade till kulturarv och 

historiebruk. Historiebruksforskningen handlar bland annat om att studera de processer där 

delar av historiekulturen aktiveras på olika sätt för att på så sätt forma meningsskapande 

och handlingsskapande helheter. Detta sker hela tiden, på olika sätt och på olika arenor.12 

Det är en rimlig tanke att se museerna som en arena där olika typer av historiebruk har 

realiserats genom tiderna. Därför blir forskning som sträcker sig över historiebruk också 

intressant inom en museal kontext. En betydande del av forskningen rör sig således över 

flera ämnesområden och fält.  

 

Som tidigare nämnts är museologi fortfarande ett relativt nytt och smalt fält. Alzén & 

Hillström skriver att fältet för museiforskning är ungt och expanderande, en iakttagelse som 

fortfarande är giltig nästan 20 år efter tillkomsten av deras text. Forskningen bedrivs ofta 

tvärvetenskapligt och utförs av bland annat etnologer, idé- och vetenskapshistoriker samt 

antropologer. Forskningen behandlar ofta museet ur ett kunskapsförmedlande perspektiv, 

ofta genom analyser av enskilda utställningar. Här analyserar man budskap, innebörder och 

kunskapsförmedling som sker inom den museala kontexten.13 Inom fältet för museologi står 

således museet i centrum och inom den museivetenskapliga forskningen ses begreppet 

kulturarv ofta som omfattande de artefakter som blivit institutionaliserade i den bemärkelse 

att de bevaras, vårdas eller visas upp på offentliga institutioner (till exempel museer) som 

har ålagts ett statligt eller kommunalt uppdrag inom kulturarvsområdet. Ett syfte är 

vanligen att demaskera underliggande föreställningar samt att undersöka hur dessa har 

använts på olika sätt inom politiska syften.14 Inom detta område har en del forskning 

kommit att bli särskilt viktig för den här studien. Här kan bland annat nämnas Peter 

                                                   

11 Tid för kultur (2009/10:3) s. 10 

12 Aronsson, Peter (2004) Historiebruk - att använda det förflutna s. 17f. 

13 Alzén, Annika & Hillström, Magdalena (1999) Inledning i Kulturarvet, museerna och forskningen. 
Rapport från en konferens s. 10 

14 Alzén, Annika & Hillström, Magdalena (1999) s. 10-11 
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Aronsson, som behandlar frågor om historiebruk och kulturpolitik i sin forskning. Aronsson 

skriver bland annat om hur olika typer av historiebruk hänger samman, både inom 

nationella och lokala sammanhang. Aronssons forskning behandlar också mötet mellan 

besökare och lokala kulturaktörer. I dessa sammanhang skriver han bland annat om turism 

och besöksnäring ur ett historiebruksperspektiv.15 Även olika kulturpolitiska texter från 

bland annat Magdalena Hillström och Tobias Harding har fått en viktig funktion som 

bakgrundskontext. Här kan exempelvis nämnas Tobias Hardings avhandling Nationalising 

Culture, som gett studien en kulturpolitisk inramning. I denna finns en kronologisk 

genomgång av den svenska kulturpolitiken från 1970 till 2002 med nedslag under olika år. 

Harding undersöker relationen mellan den statliga kulturpolitiken och bilden av nationen 

som en kulturell gemenskap. Här undersöks således både kulturpolitiska strävanden och 

konstruktionen av nationen som en föreställd gemenskap för att skapa tillhörighet och 

sammanhang.16 

 

Den kulturpolitiska forskningen kan vidare delas upp i två huvudsakliga strömningar; den 

forskning som sker inom ramen för statliga utredningar och den som sker från högskolor 

och universitet. Dessa huvudfåror har delvis olika förutsättningar och mål. Här har en del 

verk blivit särskilt betydelsefulla för studien. Här kan exempelvis nämnas Kulturens nya 

vägar. Kultur, kulturpolitik, kulturutveckling, redigerad av Sven Nilsson. I denna ges en 

översikt över kulturens och kulturutövandets förändrade förutsättningar i vår tid. Dessa 

frågor knyts till ekonomisk styrning och de organisatoriska förändringar som blir viktiga för 

att förstå fältet.17 Även antologin Kultursverige 2009 har varit en betydelsefull fond för 

denna studie. I denna studie, utgiven av det svenska kulturpolitiska observatoriet Swecult 

vid Linköpings universitet, adresseras frågor kopplade till kultur och kulturutövande i 

Sverige idag.18 Här pekar man bland annat på fältets komplexitet och mångfald. Trots att 

kultur inte är ett särskilt stort eller prioriterat politikområde är kulturfältet både rikt och 

skiftande. I antologin utpekas fältets komplexitet som en av anledningarna till att det är 

svårt att greppa utan att fastna i detaljfrågor. Häri beskrivs också hur utbudet av relevant 

kulturpolitisk forskning är tunt.19 

 

Kulturpolitisk forskning bedrivs förutom från universiteten också från olika myndigheter. 

Myndigheten för Kulturanalys inrättades bland annat för att följa upp både nationell och 

                                                   

15 Se exv. Aronsson (2004) Historiebruk – att använda det förflutna samt Aronsson (2010) Historia 

16 Harding, Tobias (2007) Nationalising Culture. The reorganisation of National Culture in Swedish 
Cultural Policy 1970-2002 

17 Nilsson, Sven (2003) Kulturens nya vägar 

18 Beckman, Svante och Månsson, Per (2008) (red) Kultursverige2009 Problemanalys och statistik  

19 Beckman, Svante (2009) Inledning i Kultursverige 2009 s. 7 
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internationell kulturforskning. Här genomförs förutom analyser och utvärderingar även 

insamling av statistik.20 Utredningar och utvärderingar kan även beställas för att följa upp 

kulturpolitiska beslut och göra kartläggningar av fältet. Här finns en spännvidd vad gäller 

både ämnen och avsändare. En del rapporter och utvärderingar har fungerat som bakgrund 

för studien. Här kan nämnas rapporten Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen som är 

producerad hos Riksantikvarieämbetet. I denna finns en omvärldsanalys som adderat 

ytterligare förståelse för fältet. Här kartläggs olika tendenser och trender som ses som 

särskilt viktiga för kulturarvsfrågor. Globalisering, urbanisering och individualisering 

beskrivs som viktiga framtidsfrågor för kulturen att förhålla sig till. Detta sker parallellt med 

en teknisk utveckling som möjliggör nya lösningar inom kulturarvsarbetet.21 

 

 

2. Metoddiskussion 

 

Studien baseras på en diskursanalys av olika utsagor om museers mål och samhällsnytta 

som står att läsa i det studerade materialet. Detta har på ett konkret plan inneburit en 

närläsning av materialet, följt av en urvalsprocess där de olika utsagorna valts ut och 

kategoriserats under tre huvudkategorier. Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt, där vår bild av världen konstrueras och reproduceras genom bland annat språkliga 

utsagor och sociala praktiker. Detta perspektiv medför att det inte finns någon objektiv 

sanning utanför diskursen, något som kommer att få betydelse inom både studiens metod- 

och teorikapitel. Utsagorna som studeras i denna studie kommer således att ses som delar 

av en social konstruktion och inte som uttryck för sanningar och/eller medvetna lögner. Det 

primära syftet blir således inte att ”avslöja” eller falsifiera studiens utsagor. Syftet blir 

snarare att förstå hur de hänger samman och förhåller sig till varandra samt hur utsagorna 

kopplas samman och fylls med innehåll på olika sätt.22  

 

2.1 Om diskursanalys 

Diskursbegreppet är flitigt använt och omfattar en mängd olika typer av praktiker. Detta kan 

medföra viss otydlighet. Känd i sammanhanget är Foucault, som beskriver hur diskurserna 

                                                   

20 http://kulturanalys.se/om-kulturanalys/vad-vi-gor/ 

21 Riksantikvarieämbetet (2016) Kulturarvsarbetet i samhällsforskningen 

22 Se exv Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, (2008) Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod s. 46 
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utövar makt över oss, samtidigt som vi själva deltar i och upprätthåller en diskursiv 

ordning.23 På så sätt kan vi tala om en rådande diskursiv maktordning. I Foucaults diskurser 

finns också en inlemmande potential; även ett motstånd mot rådande diskurser ryms inom 

diskursen. Element av motstånd behöver föras fram i former som är diskursivt acceptabla 

för att kunna tas på allvar. Detta innebär att motståndet måste anpassas till de diskursiva 

förväntningarna. Här kan således det som strider mot diskursen inlemmas av diskursen - 

och på så vis oskadliggöras.24 Foucaults diskursbegrepp är omfattande. Här är det stora 

diskurser som står i centrum. Diskursen utgör och formar även vårt tal, vad som är förbjudet 

att säga och vad vi inte pratar om.25 

 

Diskursbegreppet är på samma gång en teoretisk ansats och en vetenskaplig metodologisk 

praktik. Diskursanalysen som vetenskaplig metod relaterar dock i högre utsträckning till 

lokala diskurser, där Foucault snarare intresserar sig för diskurser som ett samhälleligt 

allomfattande system. Synen på vad som är en diskurs, hur omfattande den är samt hur den 

tar sig uttryck varierar mellan olika forskartraditioner. Här finns inspiration från 

postmoderna idéer, och dessa teorier kan appliceras på olika typer av språkanvändning i 

skriftliga och sociala sammanhang.26 Inom det diskursteoretiska fältet finns en minsta 

gemensam nämnare i form av en idé om att språket är konstruerat – och våra utsagor följer 

dessa konstruktioners ordnade mönster. Winther Jørgensen och Phillips presenterar tre 

olika sätt att förhålla sig till diskursanalys: diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. Det som främst förenar dessa är språksynen som stammar från 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori och på synen på individen med rötter 

från vad Winther Jørgensen och Phillips kallar strukturmarxismen. Här finns en rad 

gemensamma begrepp, exempelvis makt och ideologi. Viktiga skiljelinjer mellan olika 

synsätt är bland annat synen på diskursernas omfattning eller räckvidd – om diskurserna 

konstituerar det sociala fullt ut eller om de själva konstitueras av det sociala.27  

 

Den socialkonstruktivistiska grunden är bärande inom diskursteori. Några nyckelpremisser 

är bland annat en kritisk inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, 

samband mellan kunskap och sociala processer samt samband mellan kunskap och social 

handling.28 De diskursanalytiska angreppssätten menar att vårt tillträde till verkligheten 

alltid går genom språket, med vars hjälp vi skapar representationer av verkligheten – 

                                                   

23 Foucault, Michel (1970) The order of Discurse s. 52f  

24 Ibid. s. 56 

25 Ibid. s. 52 

26 Alvesson & Sköldberg s. 459-460 

27 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod s. 7-9 

28 Jørgensen & Phillips (2000) s. 11-12 
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representationer som aldrig enbart är speglingar av verkligheten utan också bidrar till att 

skapa den. Den fysiska världen finns men får bara betydelse genom diskursiva förhållanden. 

Olika diskurser pekar ut olika handlingsmöjligheter som rimliga och relevanta i en situation, 

vilket således också får sociala konsekvenser. Språket konstituerar sociala världen och 

förändringar i diskursen förändrar det sociala. Det finns således ett ständigt utbyte mellan 

diskursiva praktiker och sociala förhållanden.29 

 

Forskarens roll i en diskursanalys är således inte att komma på sanningen “bakom 

diskursen”. Utgångspunkten står att finna i att det inte finns någon prediskursiv verklighet, 

den analytiska ansatsen handlar om att studera diskursen i sig.30 Viktigt är att inte bortse 

från variationer utan snarare studera hur olika attityder och utsagor visas, hur de är 

konstruerade samt vilken uppgift de fyller. Man förnekar inte idén om sanning, men 

tillmäter inte denna fråga så stor forskningsmässig relevans, snarare intresserar man sig för 

hur en viss utsaga kan bli sann och trovärdig inom en viss kontext - och hur denna process 

går till. Det blir också betydelsefullt hur begrepp fylls med innehåll och mening – samt det 

element av maktkamp som kan utmärka denna process.31 

 

2.2. Insamlingsmetod  

Materialet har studerats och sorterats med fokus på utsagor som behandlar museernas mål, 

uppgifter och samhälleliga funktioner på olika sätt. Kulturen - det fjärde välfärdsområdet, 

Tid för kultur och till viss del Kulturarvspolitik har en bredare kulturpolitisk hållning än de 

två andra, som är särskilt inriktade på museer. Kulturarvspolitik har en avgränsad del som 

handlar om museer – och studien har i huvudsak utgått från denna del. Tid för kultur samt 

Kulturen - det fjärde välfärdsområdet innehåller inga tydliga, avskilda omfattande 

”museidelar”. Dessa dokument har ändå valts ut som viktiga för studien. Jag har från dessa 

dokument valt att ha med vissa utsagor som snarare gäller kulturen i allmänhet än museer i 

synnerhet. Detta val grundas i det faktum att det finns skäl att anta att museerna innefattas 

– och påverkas – av den rådande synen i utsagorna. Den kritik som kom att framföras som 

en reaktion mot dessa utsagor behandlade också utsagornas förhållande till museiväsendet. 

Jag läser detta som att de kritiska rösterna tolkade texterna som att dess implikationer skulle 

ha konsekvenser för landets museer. Kort sagt: både Tid för kultur samt Kulturen - det 

fjärde välfärdsområdet utsattes för kritik från musei-håll för sina respektive syner på kultur 

– vilket gör dem intressanta att studera även inom ramen för en museal studie.  

                                                   

29 Jørgensen & Phillips (2000) s. 15-16 

30 Ibid. s. 28 

31 Alvesson & Sköldberg s. 464 
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Min läsning, sortering och kategorisering av materialet har givetvis fått återverkningar vad 

gäller studiens resultat, inte minst vad gäller vilket material som valts bort. Att studera 

konstruktionen av museala uppgifter genom kulturpolitiska styrdokument ger ett 

perspektiv, medan det är rimligt att anta att ett annat material hade gett en åtminstone 

delvis annorlunda bild. Här kan exempelvis nämnas olika typer av mer kommersiellt hållna 

texter (från företag, upplevelseturism, etc), som i denna studie valts bort till förmån för 

styrdokument. Detta är inte för att de helt saknar vikt. Tvärtom kan man se hur 

kommersiella intressen formar hur samband mellan besöksnäring och turism å ena sidan 

och kulturarvsaktörer å andra sidan. Skälet till att detta material fick en undanskymd plats 

i studien är att den kommersiella aspekten av kulturen inte framhålls i någon större 

utsträckning inom de nationella kulturpolitiska dokumenten. Spänningen mellan kultur och 

kapital är alltid högintressant och i 1974 års kulturpolitiska proposition står uttryckligen att 

kulturen skall skyddas från kommersiella intressen.32 Detta perspektiv har dock fått stå 

tillbaka på senare år, inte minst genom Tid för kultur (2009), där det tvärtemot framhålls 

att kultur och näringsliv bör samarbeta.33 Frågan om kulturen och kapitalet är således alltid 

intressant, och detta perspektiv försvinner inte helt i studien. Samtidigt är min uppfattning 

att de kommersiellt hålla texterna om besöksnäring och turistande mer regionalt hållna, 

vilket ger dem mindre i plats inom de nationella kulturpolitiska dokumenten.  

 

Av i huvudsak samma skäl lyser utsagorna från olika partiers kulturpolitiska program med 

sin frånvaro i urvalet.34 Ett sätt att skapa en större motsättning texterna emellan hade 

givetvis kunnat vara att använda olika politiska partiers kulturpolitiska program och göra 

en typ av komparation mellan den och andra texter. Samtidigt riskerar en sådan text att 

fastna i en ganska låst dikotomi, med två tydliga motpoler. Detta är inte textens primära 

syfte att belysa. Intresset finns snarare i att blottlägga spänningar inom ramen för ett i 

huvudsak statligt kulturpolitiskt material, som i huvudsak håller sig inom fältets diskursiva 

ramar – för att sedan belysa hur detta fält fylls med innehåll.  

 

 

 

                                                   

32 Regeringens proposition (1974) Kungl: Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken 
(1974:28) s. 36 

33 Tid för kultur (2009/10:3) s. 1 

34 Eftersom Kulturen – det fjärde välfärdsområdet inte kom att utgöra Miljöpartiets officiella kulturpolitiska 

hållning faller den inte under denna kategori av utsagor. Förf. anm.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Studiens teoretiska fokus kommer att knytas till en socialkonstruktivistisk tanke om att ord, 

begrepp och utsagor kan laddas med olika innehåll. Betydelsebildningen får således ses som 

en del av en diskursiv social process. En annan bärande tanke för studien är att det innehåll 

som begreppen laddas med kan ha olika innebörder eller betydelser. Detta innebär i vissa 

fall ett konfliktperspektiv där olika betydelser så att säga kämpar mot varandra om en 

innebörd eller position. Det blir studiens uppgift att utreda hur detta sker och manifesteras 

inom ramen för undersökningens empiriska material. För att genomföra detta kommer en 

del teoretiska begrepp att bli särskilt viktiga.  

 

3.1 Diskurser och hegemonier 

Studiens förhållande till diskursbegreppet och hegemoni hämtar stöd och inspireras av 

Laclau & Mouffe. Hos dessa ligger fokus på mindre, lokala diskurser (jmfr med Foucaults 

omfattande diskurser). Laclau & Mouffe skriver att det inom det sociala inte enbart finns en 

diskurs eller ett enda system av kategorier, där det ”reala” kan tala utan vidare förmedling. 

Det finns inte enbart en sanning om samhället och tiden för de universella diskurserna är 

förbi.35 Författarna närmar sig härigenom klassiska marxistiska texter med syfte att greppa 

dess heterogenitet och inneboende motsägelsefullhet. Detta innebär ett greppande av de 

olika inneboende ”diskursiva sekvenserna som skapar textens inre struktur och rikedom”.36 

Laclau & Mouffe intar en post-marxistisk position, där den marxistiska teoribildningen 

delvis omgestaltas. Genom att använda exempelvis hegemonibegreppet blir den 

traditionella modellen med bas och överbyggnad delvis förändrad, samtidigt som den 

marxistiska kärnan blir kvar.37 

 

Hos Laclau & Mouffe är konfliktperspektivet bärande i det teoretiska ramverket. En ständigt 

pågående antagonism förhindrar varje möjlighet till någon slutgiltig försoning eller 

konsensus mellan de diskursiva motpolerna. Konflikterna är således inga störningar eller 

hinder i dessa texter. Tvärtemot är de en nödvändighet för förändring av olika betydelser. 

                                                   

35 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal [1985] (2008) Hegemonin och den socialistiska strategin s. 39 

36 Ibid. s. 40 

37 Ibid, inledning. 



12 

Detta får inte minst politiska konsekvenser. Laclau & Mouffe exemplifierar hur denna 

process kan manifesteras - sett i en samhällelig kontext bygger själva idén om en sann 

pluralistisk demokrati på en typ av självförverkligande ideal. I samma ögonblick som den 

förverkligas kommer den att upphöra. Här blir det således essentiellt för den demokratiska 

politiken att erkänna hur konsensus alltid skapas genom hegemoniska artikuleringar. Dessa 

kommer alltid med en ”utsida” som därmed även förhindrar dess fulla förverkligande. 

Demokrati bygger på motsättningar och olika ståndpunkter – när konsensus är nådd 

upplöses demokratin. Här märker vi återigen hur elementen av diskursiv kamp blir bärande 

inom Laclau & Mouffes teoretiska ramverk.38 

 

Vi ser således en typ av diskursivt slagfält, där olika diskurser kämpar om dominans över ett 

visst fält. Diskursernas centrum, eller kärna, utgår från så kallade nodalpunkter. Dessa är 

privilegierade tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilka de får sin betydelse, 

och diskursen etableras genom att en betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter. 

Olika diskurser bär således på olika betydelser. Diskursernas rörelse mot att ständigt syfta 

till att etablera en viss betydelse bör förstås som en del av en hegemonisk konstruktion. 

Hegemoni, eller kulturell hegemoni, är ett begrepp som främst förknippas med Antonio 

Gramscis skrifter från 1920-talet. Hos Gramsci upprätthålls och legitimeras det 

kapitalistiska systemet genom en kulturell hegemoni. Denna hegemoni innebär ett system 

av en borgerlig logik där systemets delar verkar tillsammans för att upprätthålla 

strukturerna. Detta får konsekvensen att det vedertagna systemet upplevs som det enda 

möjliga. Det hegemoniska systemet utgör således en förklaring till hur de härskande 

klasserna kan behålla sin makt utan att behöva bruka våld. Systemet kan tack vare den 

kulturella hegemonin hantera och inkorporera radikala rörelser utan att i grunden 

förändras.39 Det finns hos Gramsci en typ av samspel eller samförstånd mellan de styrande 

och de styrda. Detta grundar sig i synen på de härskande klasserna som moraliskt och 

intellektuellt överlägsna, en bild som reproduceras genom vedertagna liberala idéer.40 

 

Laclau & Mouffe inspirerades av Gramscis hegemonier men har i sina texter förändrat 

begreppet något. Hegemonierna blir för Laclau & Mouffe ”en diskursiv yta och en 

fundamental nod”. Varje diskurs blir ett försök till inlemmande och likriktning av ett särskilt 

fält.41 Hegemonin blir ”en frånvarande totalitet” som hela tiden utsätts för olika försök till 

                                                   

38 Laclau & Mouffe (2008) s. 33 

39 Giglioli, M.F.N. (2013), Legitimacy and revolution in a society of masses: Max Weber, Antoni Gramsci, 
and the Fin Siècle Debate on Social Order s. 200ff 

40 Antonio Gramsci (1967) En kollektiv intellektuell s. 12 ff.  

41 Laclau & Mouffe (2008) s. 38 
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omkullkastning och omformulering.42 Jag ser det som att Laclau & Mouffes hegemonier 

både är mindre omfattande och betydligt mindre stabila än Gramscis kulturella hegemoni. 

Gemensam blir dock tanken att hegemonibegreppet kan bli bärande för att synliggöra de 

politiska dimensionerna av vad som annars kan framstå som av naturen givet eller som 

nödvändigt och självklart. Hegemoniska förhållanden framstår därför som apolitiska. En 

hegemonisk analys åskådliggör därför hur ett visst förhållande är ett uttryck för en viss 

konfiguration av rådande maktförhållanden istället för den enda naturliga ordningen.43 

 

Hos Laclau & Mouffe strävar diskurserna efter att nå hegemonisk status. Diskursen 

etableras således som totalitet där varje tecken är entydigt fastställt som moment genom 

relationerna till andra tecken. Det gör den genom att utesluta alla andra möjliga betydelser 

som dessa tecken kan ha och de andra möjliga sätten som tecken kan relatera till varandra 

på. Alla de möjligheter som diskursen utesluter kallas för det diskursiva fältet. Här finns 

således en mängd andra betydelsetillskrivningar som tecken har haft eller som de har i andra 

diskurser men som ignoreras i den speciella diskursen för att skapa entydighet. En diskurs 

konstitueras således genom ett utestängande av andra diskurser, men riskerar hela tiden att 

själv bli omkullkastad. För Laclau & Mouffe är diskursens etablering alltid en reducering av 

möjligheter, ett försök att hejda tecknens glidning i förhållande till varandra och således ett 

försök till att skapa entydighet. Diskurserna för en ständig kamp med varandra över denna 

position.44 

 

Diskursen innebär således en så kallad tillstängning, ett tillfälligt stopp eller fixering av 

tecknens betydelseglidning. Tillslutningen är dock aldrig helt fullständig. Diskursens 

entydighet kan rubbas genom att tecknen får nya betydelser. Ytterligare ett par begrepp blir 

viktiga i Laclau & Mofees teoretiska konstruktion. Element är tecken som inte slutgiltigt fått 

sin mening fixerad, och övergången från element till moment är aldrig helt avslutad. Detta 

trots att diskursen hela tiden försöker att göra element till så kallade moment för att 

reducera deras mångtydighet och etablera entydighet. Så kallade flytande signifikanter är 

exempel på tecken som är särskilt öppna för tillskrivning av olika betydelser. Olika diskurser 

kommer att sträva efter att fylla dessa med innehåll på olika sätt. Nodalpunkter är både 

element och flytande signifikanter men är som nodalpunkter fixerade i ett diskursivt 

sammanhang medan begreppet flytande signifikant hänvisar till kampen om viktiga tecken 

som förs mellan olika diskurser.45 

                                                   

42 Laclau & Mouffe (2008s. 40 

43 Ibid. s. 32 

44 Ibid. s. 33ff 

45 Ibid. s. 34f 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Laclau & Mouffes teoribygge är ständigt kopplat till en 

större bild, där olika sociala kamper åskådliggör en samhällelig pluralism. Viktigt blir att 

studera diskursiva kategorier och på detta sätt nå en komplex mångfald av olika betydelser 

hos ett visst begrepp.46 Hela det sociala fältet blir en betydelseprocess likväl som en 

skapandeprocess. I denna tankemodell pågår en ständig social process som går ut på att låsa 

fast tecknens betydelse i förhållande till andra tecken. Detta kommer aldrig att lyckas helt – 

men det blir diskursanalysens uppgift att kartlägga de processer där tecknens betydelse 

fastställs och där en del fixeringar av ett teckens betydelse blir så vedertaget att de ses som 

av naturen givna, självklara och naturliga. Begreppens olika betydelser är ett resultat av 

relationen mellan termerna – och viktigt här är att den därmed inte är given. Det finns 

möjlighet till omförhandling av olika innebörder.47 I denna studie är ambitionen ett liknande 

modus, men inom ett musealt sammanhang.  

 

3.2 Studiens diskursteoretiska ingångar 

I min studie blir det intressant att se hur Laclau & Mouffes diskursbegrepp kan appliceras 

på studiens empiriska material. Här blir elementet av maktkamp och den diskursiva kampen 

om innebörder återigen intressant. Diskursen strävar som tidigare nämnts efter att avskaffa 

alla mångtydigheter och göra elementen till moment genom tillslutning. Detta kommer dock 

aldrig att lyckas fullt ut. Varje muntligt eller skriftligt uttryck är tack vare sin potentiella 

mångtydighet i viss mån en artikulation eller nybildning. Dessa artikulationer reproducerar 

eller ifrågasätter gällande diskurser genom att betydelserna fixeras på bestämda, men 

tillfälliga, sätt.48 Denna tanke blir bärande i studien. De studerade utsagorna kommer att ses 

som artikulationer, som delar av en förhandlingsprocess av de museala uppgifterna och 

målbilderna.  

 

Studien vilar också på en tanke om en inneboende motstridighet inom det studerade 

materialet. Denna kommer att belysas på olika sätt och genom användandet av olika 

teoretiska infallsvinklar och ingångar, där vissa teorier får en mer framträdande roll inom 

vissa kapitel. Här blir ansatsen inte att spåra en typ av diskursens genealogi i Foucaults anda, 

utan snarare att begripliggöra och belysa det studerade materialet i ett nytt ljus för att 

begripliggöra utsagorna och den hegemoniska kontext inom vilka de verkar. Läsningen 

handlar således om att se hur de diskursiva elementen förhandlar om olika betydelser och 

                                                   

46 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 38 

47 Ibid. s. 32 

48 Ibid. s. 35-37 
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om att hitta de olika element av maktkamp som utmärker Laclau & Mouffes teoribygge. 

Eftersom de texter som legat till grund för analysen är producerade inom samma diskursiva 

praktik har de även en inbördes relation och förhåller sig därmed till varandra. De förhåller 

sig även till de diskursiva ramar som omger fältet. Utsagorna blir svar på de förväntningar 

som ställts på dem – och genom att granska vilka ståndpunkter som de tar för givna kontra 

vad som måste motiveras och/eller förklaras kan vi nå insikter om de hegemoniska och 

diskursiva förhållanden som upprätthåller fältet.  

 

Konkret är det således möjligt att genom en analys av materialet ställa frågor om vilken 

diskurs eller vilka diskurser en viss artikulation bygger på och vad den reproducerar. Man 

kan också ställa frågan hur en artikulation kan omdefiniera några av diskursens moment, 

vilket i sin tur omformar diskursen. Diskursernas nodalpunker kan identifieras. Här blir det 

intressant att studera vilka tecken som innehar en privilegierad status och hur de definieras 

jämfört med andra tecken. Intressant blir också vilka tecken vars innebörd man kämpar för 

att definiera (flytande signifikanter), kontra de som är fixerade och oemotsagda (moment). 

Detta sker genom att artikulationerna konstant ifrågasätter, omformar och reproducerar 

diskurserna.49 

 

 

 

4. Bakgrund: museet och kulturpolitiken  

 

Studiens bakgrund kommer att behandla museibegreppet samt ge en kort översikt över den 

svenska kulturpolitikens framväxt. Denna genomgång ger en inramning till studiens 

empiriska material och den diskussion som förs inom materialet. Men först, vad är 

egentligen ett museum? ICOM, International council of museums, definierar begreppet 

museum enligt följande: 

 

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 

communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and 

its environment for the purposes of education, study and enjoyment.50 

                                                   

49 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 35ff 

50 http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ 
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Definitionen ovan är vanligt kommande inom fältet, men är samtidigt inte ristad i sten. Här 

kan en annan definition tjäna som exempel. I propositionen Kulturarvspolitik (2016) 

definieras ett museum som: 

 

Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och 

som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och 

immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.51  

 

Denna definition påminner om ICOM:s, och studien kommer att utgå från en kombination 

av dessa perspektiv. Samtidigt kommer, som vi senare ska studera, det bli tydligt att detta 

begrepp kan laddas med flera olika innebörder. Museernas funktioner har inte varit statisk, 

och är det inte heller i de kulturpolitiska dokument som legat till grund för denna studie. 

Det vi kan se är dock att museer är öppna för allmänheten och har en förmedlande funktion 

genom exempelvis utställningar. I ICOM:s definition beskrivs museet som ”non-profit”, 

något som dock inte återfinns i definitionen från Kulturarvspolitik. Relationen mellan 

kapitalet och kulturen är som tidigare konstaterats alltid intressant, och en parallell kan 

återigen dras till 70-talets kulturpolitiska proposition. I Kulturarvspolitik finns, som citatet 

ovan antyder, inte denna motsättning kvar. 

 

Det finns många museer i Sverige. I Känn dig som hemma i framtidens museum, som ges 

ut av Riksförbundet Sveriges museer, står det att det 2014 fanns 1590 museer. Hela 1199 av 

dessa hade mindre av en årsarbetskraft.52 Museerna är således många och små. De kan 

drivas av offentliga eller privata medel, och ibland genom en kombination av bägge delar. 

2014 genererade svenska museer 5701 årsarbetskrafter, cirka 25 miljoner museibesök och 

5,14 miljarder i intäkter (varav 63% var anslag eller bidrag). Intäkterna ser höga ut, men 

måste vägas mot de 5,25 miljarder kronor som museerna kostar (varav hälften är 

personalkostnader) varje år.53 

 

En närmare titt visar att svenska museer på intet sätt är homogena. I ena änden av skalan 

finns de stora museala institutionerna, exempelvis i Stockholm, som ofta drivs i statlig regi. 

I den andra änden finns små verksamheter som kan drivas på privat basis, kanske av en 

ideell eldsjäl. Denna studie kommer att handla om de förstnämnda – trots detta är det viktigt 

                                                   

51 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 7 

52 Riksförbundet Sveriges museer (2016) Känn dig som hemma med framtidens museum. Fyra områden att 
förstärka och utveckla – ett framtidsdokument från Sveriges museer s. 19 

53 Ibid. s. 19 
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att poängtera att de mindre museerna utgör en betydande del. 14 av landets museer har 

status som centralmuseer och är särskilt betydelsefulla inom det svenska museiväsendet. 

Dessa är en del av ett statligt åtagande och har således en särskilt prominent plats i den 

svenska kulturpolitiken.54 

 

Hur svenska museum byggts upp och organiserats har förändrats genom historien. Vi hittar 

spår från åtminstone 1800-talet och framåt, där initiativ och institutioner som exempelvis 

Skansen fick rollen som berättare om svunna tider. Detta skedde i samspel med staten och 

knöts därmed också till en nationsbyggande ansats.55 Behovet av att samla in och bevara 

artefakter från landsbygden kan ses som en reaktion på industrialismen och samtidens 

snabba samhällsförändringar. Det fanns en rädsla att gamla värden skulle försvinna i den 

nya, omvälvande tiden. På senare år har andra typer av kulturarv lyfts fram. Här kan 

exempelvis nämnas lokalhistoriska strömningar, med rötter från hembygdsrörelsen och 

med fokus på det lokalsamhällets särart.56 En annan strömning är att lyfta mörka och 

problematiska delar av kulturarvet, för att utmana rådande bilder av historien.57 Vi kan 

således se att både vad museerna visar och varför något visas är tidsbundet.58 

 

2005 infördes fri entré på statliga museer i Sverige under den dåvarande socialdemokratiska 

regeringen. Denna avskaffades några år senare i och med den borgerliga Alliansens 

maktövertagande. 2016 återinfördes den fria entrén på de statliga museerna. Reformen 

kostade 80 miljoner och var en överenskommelse mellan den nuvarande regeringen och 

Vänsterpartiet.59 

 

Under de senaste 100 åren har en mer medveten kulturpolitisk hållning gradvis vuxit fram. 

Under denna tid har den statliga styrningen av museernas verksamhet varit olika både 

gällande omfattning och målbilder. 1974 formulerades för första gången en kulturpolitik 

som samlade ett antal offentliga åtaganden som tidigare ingått i framför allt 

Utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Tre kulturpolitiska propositioner och flera 

större utredningar låg till grund för denna nya politik. 1974 beslutade även riksdagen första 

gången om införandet av särskilda övergripande statliga mål för kulturpolitiken.60 Under 

                                                   

54 Riksantikvarieämbetet (2016) Kulturarvsarbetet i samhällsforskningen s. 29 

55 Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna s. 44 

56 Eskilsson, Anna (2009) Att leva som man lär – gemenskap i hembygdsföreningar s.94-95 

57 Se exv Jönsson, Lars-Eric & Svensson Birgitta (2005) I industrisamhällets slagskugga – om 
problematiska kulturarv. 

58 Riksantikvarieämbetet (2016) Kulturarvsarbetet i samhällsforskningen s. 22 

59 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/fri-entre-infors-pa-statliga-museer/ 

60 Riksantikvarieämbetet (2016) Kulturarvsarbetet i samhällsforskningen s. 23 
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80- och 90-talen förändrades kulturpolitiken efter postmodernismens intåg. De ”stora 

berättelserna” har därefter fått stå tillbaka till förmån för mindre, dekonstruerande 

anspråk.61 Under 2000-talet förändrades fältet ytterligare. Gemensamt har dock varit en 

konsensus kring att staten ska styra vissa delar (ekonomiskt bistånd, skydda artefakter från 

försäljning, etc) samtidigt som staten inte ska detaljstyra verksamheternas innehåll. Exakt 

hur relationen mellan kulturpolitiken och dess objekt ska utformas har dock varit föremål 

för diskussioner genom tiderna.62 

 

Under 2009 infördes nya kulturpolitiska mål. Detta efter att den borgerliga regeringen 

presenterat propositionen Tid för kultur (som för övrigt utgör ett av de studerade 

styrdokumenten i denna studie). Följande citat är hämtat från de kulturpolitiska målen, 

formulerade i denna proposition:  

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.63 

 

Avslutningsvis kan sägas att kulturpolitiska anspråk alltid funnits, men att den utmärkts av 

olika grader av insikt och medvetenhet. Beckman skriver att det alltid funnits en stark 

koppling mellan nationsbyggnadspolitik och kulturbevarande. Denna starka koppling gör 

att kulturarvsfrågor är svåra för politiken att hantera i dagens kontext – det tycks svårt att 

modernisera dessa frågor när de fortfarande är så starkt kopplade till byggandet av en 

nation. Kulturarvet har länge varit centralt, statligt reglerat, haft ett egenvärde och i vissa 

fall till och med setts som något i det närmaste heligt. När man med moderna kulturpolitiska 

kriterier försöker omvandla dessa värden till att bli kompatibla med ett lokalt, 

mångkulturellt perspektiv uppstår svårigheter. Många av de traditionella värderingar och 

uppgifterna ligger kvar.64 Detta kommer, som vi strax kommer att se, även till uttryck inom 

ramen för denna studie.  

 

  

                                                   

61 Riksantikvarieämbetet (2016) s. 24 

62 Hardin, Tobias (2007) Nationalising culture s. 7 

63 Tid för kultur (2009/10:3) s. 26 

64 Beckman, Svante Vad vill staten med kulturarvet i i Kulturarvet, museerna och forskningen. Rapport 
från en konferens Alzén, Annika & Hillström, Magdalena (red) s. 26-27 
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5. Empiriskt material 

 

Studien kommer i huvudsak att utgå från fem olika kulturpolitiska dokument. Dessa har 

släppts mellan åren 2009 och 2016 och presenteras var för sig i korthet nedan i kronologisk 

ordning. Här anges också skälen till att de valdes ut som empiriskt underlag till denna studie.  

 

Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) 

Den första texten som utgör grunden till studien är den äldsta. Kraftsamling! 

Museisamverkan ger resultat presenterades i februari 2009 och var en av flera utredningar 

som tillsattes av den dåvarande borgerliga regeringen inför produktionen och tillkomsten 

av kulturpropositionen Tid för kultur (se nedan). För att genomföra denna utredning 

tillsattes en person – den så kallade museikoordinatorn, som fick som uppgift att se över 

den museala organisationen och utröna huruvida olika former av samverkan kunde 

effektivisera museernas arbete gällande exempelvis organisatorisk styrning, ekonomi och 

samarbete.65 

 

Viktigt för utredningen blev, som namnet antyder, frågan om samverkan. I studien beskrivs 

hur svenska museer skulle vinna på att samordnas i gemensamma frågor såsom ekonomi 

och administration.66 Eftersom denna text och Tid för kultur producerades under den 

borgerliga regeringen är det givande för min studie att förhålla sig till hur politiska skillnader 

gentemot utsagorna med den nuvarande regeringen som avsändare eventuellt manifesteras. 

Genom att denna text är några år äldre bidrar den också ett annat perspektiv gällande vilka 

frågor som diskuteras, och det är intressant för att undersöka huruvida detta resulterade i 

några skillnader mot de nyare texterna.  

 

Propositionen Tid för kultur (2009/10:3) 

Denna text är troligen den som fått störst kulturpolitisk betydelse av de studerade texterna. 

Dokumentet var uppdatering av den kulturpolitiska propositionen från 1974. I utredningen 

kan man läsa att kulturpolitiken behöver anpassas till ”vår tid”.67 I Tid för kultur är den 

                                                   

65 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2009/02/sou-200915/ 

66 Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) s. 31 

67 Tid för kultur (2009/10:3) s. 1 
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gamla formuleringen från 70-talet om att kulturen ska skyddas mot kommersiella intressen 

borttagen. I dokumentet kan man istället läsa att: 

 

Det finns ingen given motsättning mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig 

kvalitet eller frihet.68 

 

I dokumentet beskrivs vikten av att kulturens egenvärde skyddas och man betonar hur 

kulturen är något essentiellt för både samhälle och individ. Samtidigt betonas också 

kulturens ekonomiska potential, och det framstår som önskvärt att kulturella aktörer och 

institutioner ska samarbete med näringslivets på olika sätt.69 Dokumentet behandlar hela 

det kulturpolitiska fältet och är således inte avgränsat till att enbart handla om museala 

frågor. Några av de viktigaste konsekvenserna efter att Tid för kultur antagits blev 

inrättandet av Myndigheten för Kulturanalys, som gavs uppdraget att föra statistik och att 

analysera det kulturella fältet. Det genomfördes också en övergripande regionalisering av 

den kulturpolitiska organisationen. Denna omorganisering kom även att få betydelse för de 

svenska museernas fortsatta organisation och styrning, då även dessa fick en mer regional 

inriktning än vad som tidigare varit fallet.70 

 

Viktigt för denna studie blir också de nya nationella kulturpolitiska målen som 

presenterades i Tid för kultur: 

 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.71 

 

Tid för kultur valdes ut som underlag till den här studien tack vare dess kulturpolitiska vikt. 

Dess borgerliga avsändare adderar skillnader i synen på kultur och samspelet kultur-

näringsliv som blir intressanta att undersöka genom ett diskursanalytiskt perspektiv, både i 

jämförelse med äldre utsagor (jmfr. 1974 års kulturpolitiska proposition) samt de utsagor 

som har den nuvarande regeringen som avsändare. Det empiriska materialet syftar således 

till att skapa en bredd gällande de kulturpolitiska avsändarna.  

                                                   

68 Tid för kultur (2009/10:3) s. 28 

69 Ibid. s. 1 

70 Ibid. s. 1-2 

71 Ibid. s. 26 
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Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) 

Studiens tredje kulturpolitiska text skiljer sig något från de andra. Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet kom till som resultatet av en arbetsgrupp som tillsattes av Miljöpartiet 

efter valet 2014. Gruppen fick som uppgift att formulera förslag, baserade på 

partiprogrammet för en ”grön miljöpolitik”, samtidigt som gruppen också skulle komma 

med nya infallsvinklar och synpunkter. Partiet skulle sedan utifrån denna utredning besluta 

vilka punkter som skulle bli Miljöpartiets nya hållning inom det kulturpolitiska fältet. 

Gruppen tilldelades i sina direktiv några ”särskilt intressanta dimensioner” att förhålla sig 

till i arbetet, bland annat intersektionalitet, bildning, globalisering och digitalisering.72 

Arbetsgruppens arbete utmynnade i en kort text, endast 15 sidor lång. Texten består av 12 

kulturpolitiskt hållna punkter, där arbetsgruppen presenterar sin syn på vad som behöver 

förändras under respektive punkt. Viktigt är att kulturen ska ges status som ”det fjärde 

välfärdsområdet”. Andra förslag är att ta bort reklamen från kollektivtrafiken, utbilda 

museipersonalen i normkritik samt att ”vidareutveckla public service”.73 

 

Efter att skriften släppts under hösten 2015 rönte den förhållandevis stor uppmärksamhet 

inom det kulturpolitiska fältet - och fick även en hel del kritik. Här kan exempelvis nämnas 

boken Det sista museet av Johan Lundberg, där Lundberg ”gör upp med identitetspolitiken” 

som han ser som utmärkande för Kulturen – det fjärde välfärdsområdet.74 Miljöpartiet och 

kulturministern anklagades för att vilja införa censur och detaljstyrning av de museala 

verksamheterna, där det skulle bli viktigare att tänka ”rätt” än att tänka fritt. Denna kritik 

sammanfattas bland annat i Jennifer Patersons artikel Massiv kritik mot MP:s 

kulturförslag.75 Relationen till partiet blev inte heller helt okomplicerad, då partiet tycks ha 

reagerat på kritiken genom att ta avstånd från dokumentet.76 Det bör således poängteras att 

Kulturen – det fjärde välfärdsområdet inte utgör Miljöpartiets officiella kulturpolitiska 

hållning, varken vid tiden för dess publicering eller idag.  

 

Denna text valdes ut som ett av underlagen till studien tack vare dess radikala kulturpolitiska 

hållning och den kritik som den utsattes för. Genom de kritiska utsagorna ges vi ledtrådar 

                                                   

72 Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp (2015) Kulturen – det fjärde välfärdsområdet s. 12 

73 Ibid. s. 5-10 

74 Lundberg, Johan (2016) Det sista museet 

75 Paterson, Jennifer (2015) Massiv kritik mot MP:s kulturförslag. Publicerad på SVT:s kulturnyheter 27/10 
2015 06.00 Uppdaterad 27/10 2015 07.42. 

76 Se exv Anesten, Oskar MP:s kulturgrupp besviken på partiet. Publicerad på SVT:s kulturnyheter 8 juli 
2016 kl 15.50 
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till vilka roller/uppgifter som är acceptabla, dels för kulturpolitiken och dels för museerna. 

Vi kan således se hur vissa delar av dokumentet blir ett brott mot fältets hegemoniska 

ordning. Eftersom detta dokument dessutom tillkom tidsmässigt nära både 

Kulturarvspolitik och Ny museipolitik blir den särskilt relevant. 

  

Ny museipolitik (SOU 2015:89) 

I slutet av januari 2014 bestämdes från regeringshåll att man skulle tillsätta en statlig 

utredning som skulle utreda de statliga museernas uppdrag, myndighets- och 

institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem.77 För att utföra detta uppdrag 

tillsattes en arbetsgrupp. Denna arbetade under 2014-2015 under namnet 

Museiutredningen. Detta resulterade i betänkandet Ny museipolitik hösten 2015.78 

 

Ny museipolitik var en av de dokument som låg till grund för Kulturarvspolitik (se 

nästkommande rubrik). Dokumentet är allt som allt cirka 350 sidor långt och är 

koncentrerat till att behandla museer. Här ryms bland annat en grundlig historisk 

genomgång om svenska centralmuseers utveckling, organisation och styrning fram till 

idag.79 En genomgående tematisk tråd är att man vill skapa en ny inriktning för 

museipolitiken. Detta för att museerna ska få mer erkännande för det arbete som de 

bedriver. Man vill också se över den museala organisationen på de statliga museerna. 

Utredningen ser vidare ett problem i att museerna ”gång efter en annan” har utretts, utan 

att utredningarnas resultat omvandlats till konkreta förändringar. Utredningen vill se en 

utveckling där politiken inte detaljstyr den museala verksamheten utan snarare ökar 

friheten och museernas självständighet. Här blir utredningens förslag om en museilag (som 

sedan kom med i regeringens proposition) ett led i detta.80 

 

Ny museipolitik (SOU 2015:89) valdes ut till studien tack vare dess viktiga funktion som 

underlag för propositionen Kulturarvspolitik. Mellan dessa texter finns därför flera likheter, 

samtidigt som de också skiljer sig åt i vissa centrala detaljer, som kommer att presenteras i 

analyskapitlet. Texten valdes även tack vare sin ambitiösa historiska genomgång, som 

betonar den historiska kontinuiteten i den museala verksamheten.  

                                                   

77 Ny museipolitik (SOU 2015:89) förord. 

78 Ibid. förord 

79 Ibid. s. 35ff 

80 Ibid. s. 262ff 
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Propositionen Kulturarvspolitik (2016/17:116) 

Kulturarvspolitik är det nyaste av de studerade dokumenten. Dokumentet presenterades av 

regeringen i december 2016 och är i skrivande stund fortfarande under betänkande hos 

Lagrådet. Det var ett sätt för den sittande regeringen att ”första gången [ta] ett helhetsgrepp 

om kulturarvsområdet som ett eget politikområde”. I dokumentet står det att det 

övergripande syftet med dess tillkomst var att bidra till att kulturarvet blir angeläget för alla 

och för att skapa engagemang och deltagande.81 

 

Dokumentet är med sina 240 sidor relativt omfattande – och alla delar berör inte museer. 

Här finns således även andra direktiv, exempelvis rörande fornminnesfrågor och 

föremålsförvaltning. Dessa delar har dock inte haft någon betydelse på denna studie. Något 

som dock är viktigt för museala sammanhang är förslaget till den så kallade museilagen. I 

Kulturarvspolitik presenteras nämligen ett lagförslag till en museilag som beräknas träda i 

kraft i juni 2017.82 Detta är den första lagen i sitt slag i Sverige. Här finns bland annat en 

bestämmelse om museernas självständighet i förhållande till kulturpolitiken. Det 

övergripande syftet är att fastställa museernas ”oberoende och fortsatta självständighet”.83 

Denna text valdes ut till studien tack vare sin aktualitet och sin betydelse som kulturpolitisk 

proposition. Läsningen av Kulturarvspolitik adderar en ökad förståelse till de frågor som 

dryftas inom kulturpolitiska sammanhang idag, under den nuvarande rödgröna regeringen 

med Alice Bah Kuhnke (Mp) som kulturminister. Här blir också ambitionen till den nya 

museilagen, som blir ett sätt att från politiskt håll garantera museernas fria ställning från 

politiken, intressant att diskutera. 

 

 

 

 

 

                                                   

81 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kulturarvspolitik-for-ett-sverige-som-haller-ihop/ 

82 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 1 

83 http://www.regeringen.se/493822/contentassets/23a2d5b04f794df99383f938e15c0b9b/kortversion-
kulturarvspolitik-prop.-201617116 
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6. Analys 

 

 

Studiens analysavsnitt bygger i ett första steg på en kategorisering av olika utsagor i det 

studerade materialet. Eftersom fokus för studien är att studera hur museernas mål och 

samhälleliga uppgifter konstrueras inom studiens empiriska material bygger urvalet på 

utsagor som behandlar just detta. Konkret innebär detta att utsagor som behandlar 

museernas mål och uppgifter på ett för studiens givande sätt har sorterats ut från det övriga 

materialet. Dessa utsagor har sedan inlemmats under tre övergripande kategorier som 

författaren urskiljer i studiens empiriska material. Dessa behandlas separat i varsitt kapitel. 

 

Kategorierna som analyskapitlet är uppbyggt kring utgår från tre typer av museala uppgifter 

som framträder i det studerade materialet. Dessa har kokats ner till tre idealtyper, eller 

roller: museet som fri kunskapsinstitution, museet som fostrare och museet som 

samhällsaktör. Analyskapitlet inleds med att dessa tre typer presenteras och analyseras var 

för sig. Ett urval av de utsagor som knyter an till en viss kategori kommer att analyseras i 

samband med detta. Materialet visar att dessa idealtyper på intet sätt är enhetliga – tvärtom 

finns här en spännvidd inom ramen för hur var och en av dessa uppgifter konstrueras. Detta 

medför att det stundtals är svårt att dra skarpa gränser mellan de olika kategorierna, vilket 

belyser komplexiteten i materialet.  

 

I detta tillkommer också olika instick från några utvalda samtidsdebatter där ramarna för 

de museala uppgifterna diskuterats. Här är syftet att åskådliggöra de diskursiva ramarna – 

och den diskrepans som uppstår när utsagor hamnar utanför de vedertagna ramarna för vad 

som är accepterat. Vidare kommer vissa instick från äldre håll att föras fram för att 

tydliggöra hur en tanketråd rörande kulturens uppgifter och samhälleliga verkan kan ha 

äldre ursprung. Här är avsikten inte att skriva en begreppslig genealogi (för att låna ett 

uttryck från Foucault), snarare att belägga att en viss tanke inte är unik för det studerade 

materialet. Syftet är snarare att kontextualisera och åskådliggöra en tankemässig 

kontinuitet. De olika museala uppgifterna och målbilderna ses i denna studie som ett uttryck 

för en diskursiv förhandling, med inspiration från Laclau & Mouffes diskursbegrepp.84 Här 

är således utgångspunkten att ord och begrepp laddas med olika typer av innehåll, från olika 

håll. Samtidigt finns hegemoniska ramar. Detta kan vi finna med stöd i Laclau & Mouffe. I 

materialet kommer den konsensus och samstämmighet som tycks finnas angående vissa 

museala uppgifter att ses som uttryck för en rådande hegemoni. Slutligen kommer analysen 

                                                   

84 Laclau & Mouffe (2008) s. 39ff 



25 

att förhålla sig till konstruktionen av motbilder, de icke-önskvärda vägarna/riskerna som 

framträder i materialet. Detta kommer att ses som ett uttryck för ett musealt Andre som 

materialet förhåller sig till.  

 

Precis som tidigare konstaterats är studiens material producerat i delvis olika kontexter. De 

har delvis olika syften och är dessutom produkter av skilda politiska hållningar. I denna 

studie finns detta perspektiv med i beräkningen, samtidigt som fokus primärt kommer att 

ligga på utsagorna i sig. Detta innebär att utsagorna får en jämlik position till varandra i 

studien, trots att visst material som exempelvis Tid för kultur (2009) haft betydligt större 

betydelse på den konkreta kulturpolitiska organisationen än exempelvis Kulturen – det 

fjärde välfärdsområdet (2015). I denna studie ses dock alla utsagor som delar av en större 

helhet, och deras politiska slagkraft är således inte ett primärt fokus för studien. Studiens 

fokus ligger snarare i att studera vad dessa utsagor tillför diskursen i termer av bilder och 

motbilder som framträder i utsagorna. Analysen avslutas med att de tre huvudsakliga 

kategorierna kommer att behandlas i förhållande till varandra. Skälet till detta är att 

åskådliggöra den inneboende spänning som finns kategorierna emellan.  

 

6.1 Museet som fri kunskapsinstitution  

Den första tematiken anknyter till museets roll som fri förmedlare av kunskap. Denna frihet 

relaterar – som vi strax skall se – främst till relationen mellan kulturen i allmänhet (och 

museet i synnerhet) och den kulturpolitiska styrningen. Museernas roll som 

kunskapsinstitution handlar främst om relationen mellan museerna och den kunskap som 

förmedlas till besökarna. Samtidigt finns inga vattentäta skott mellan dessa olika roller, 

friheten från kulturpolitisk styrning – eller bristen på densamma – får konsekvenser för 

museets kunskapsförmedling. Samtidigt kommer också den kunskapsförmedling som 

museerna bedriver att få kulturpolitiska konsekvenser. I den här studiens kommer således 

dessa tänkta idéfält att ses som ständigt samverkande och krockande med varandra. 

 

För att åskådliggöra samspelet mellan kapitlets olika komponenter är avsnittet indelat i tre 

delar baserade på de tendenser som författaren tycker sig se i det studerade materialet. 

Dessa kan ses dels som separata beståndsdelar och dels som innehavande en inbördes 

relation. Delarna är Musealt kunskapande, Hotet från (kultur)politiken samt Politisk 

styrning som vägen till frihet? Inledningsvis redogörs för dessa var för sig, sedan följer ett 

resonemang kring hur dessa hålls samman samt hur bilden av museet som fri 

kunskapsinstitution hänger ihop.  
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6.1.1 Musealt kunskapande 

Att museum ska vara en källa för kunskap är ingen ny tanke. Anshelm skriver att det 

parallellt med ett allmänt skolväsende under 1800-talet också skapas instrument för 

massbildning av ett nationellt historiemedvetande.85 I det studerade materialet finns det 

flera utsagor som beskriver hur den didaktiska aspekten av museernas uppgifter är viktig. I 

Kraftsamling! (2009) beskrivs att museerna har en viktig funktion som 

kunskapsförmedlare.  

 

Det är utredningens uppfattning att kunskapspotentialen hos museerna är särskilt 

väl ägnad att länkas till projekt med inriktning mot livslångt lärande av annat slag 

än skolbänken kan erbjuda. Museiföremål och kulturhistoriska miljöer är viktiga 

nycklar till hur människor levat och tänkt i äldre tid och bör i högre utsträckning 

än i dag kunna utnyttjas.86 

 

Här framhålls museernas unika potential att berätta något om hur människor levt och tänkt 

förr i tiden. Museer framställs som ett alternativ till “skolbänken”, som något som kan 

addera ett mervärde. Här blir både själva föremålen som finns på museerna samt 

kulturhistoriska miljöer i stort en länk till dåtiden. Samtidigt antyder formuleringar som 

“kunskapspotential” och “bör i högre utsträckning än idag kunna utnyttjas” att detta inte har 

nått sin fulla potential idag. Viktigt i citatet ovan är att de fysiska föremålen/miljöerna ska 

ge en länk till något annat, en förståelse och en insikt i hur det var att leva i “äldre tid”. Detta 

skall i sin tur ge något som inte skolan kan erbjuda. En slutsats här blir således att den 

pedagogiska/didaktiska uppgiften inte stannar vid enbart kunskapsförmedlande. En 

liknande tanke kommer till uttryck i Tid för kultur (2009): 

 

Kulturinstitutionerna, inte minst museerna, är viktiga bärare och förmedlare av 

kunskap. De olika kulturella uttrycken bidrar också till att skapa sammanhang och 

till att ge människor nya perspektiv på företeelser och skeenden i våra liv och vår 

omvärld. Kulturpolitiken har därför en viktig roll för samhällets 

bildningssträvanden.87 

 

                                                   

85 Anshelm, Jonas (1993) Inledning i Modernisering och kulturarv s. 11 

86 Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) s. 157 

87 Tid för kultur (2009/10:3) s. 29 
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I detta citat finns ett par olika spår. Det ena är mer knutet till museet som förmedlare av 

kunskap medan det andra pekar på en större upplevelse som kan följa på besöket. Även här 

finns således en tanke om att den kunskap som förmedlas via museerna omvandlas till något 

utöver detta i mötet med besökarna. Detta motiverar också kulturpolitiska 

“bildningssträvanden”. Muserna kan bidra med “nya perspektiv” på våra egna liv och vår 

omvärld. Här pekas på potentiella nyttor både för “människor” och för “samhället”. Här 

nämns också kulturpolitiken som innehavande en “viktig roll”. I denna utsaga finns således 

ingen tydlig motsättning mellan museernas didaktiska uppgift och den kulturpolitiska 

styrningen, snarare framhålls kulturpolitiken som en förutsättning för att museerna ska 

kunna nå sina mål.  

 

Även i Kulturarvspolitik framhålls den didaktiska aspekten av museernas arbete. Detta 

åskådliggörs i nedanstående utsaga, där det dock särskilt tycks vara vikten för den enskilda 

individen som betonas, snarare än den samhälleliga funktionen av museernas 

bildningsanspråk.  

 

Styrdokumenten för olika skolformer inom skolväsendet betonar i sin tur vikten av 

att elever får möta kulturarvet i undervisningen. I läroplanen […] tydliggörs t.ex. 

att en medvetenhet om kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar.88  

 

I denna utsaga skrivs det egentligen inte alls om den kunskap som finns på museerna. Om 

vi jämför med de två utsagorna ovan där det står om föremål och miljöer samt om museets 

roll som kunskapsförmedlare har aspekten av museet som kunskapsförmedlare åtminstone 

delvis hamnat i skymundan. Här räcker det med en “medvetenhet“ om kulturarvet för att 

utveckla en ”trygg identitet”. 

 

Museets roll som kunskapsförmedlare framhålls således som viktig på flera håll i det 

studerade materialet. Samtidigt är det tydligt att funktionen inte enbart kan avgränsas till 

detta, snarare tvärtom. Funktionen för museibesöket tycks snarare kunna sägas vara 

identitetsutvecklande och empatiutvecklande för eleverna. Här handlar det i första hand 

inte om att lära ut fakta utan om att placera in händelser i ett större sammanhang, där man 

själv som besökare tycks ingå – därav anspråken på att museibesöken utvecklar ”trygga 

identiteter”. I de studerade utsagorna sker dock detta i olika grad – och den potentiella 

nyttan hos museerna kopplas till olika samhälleliga nivåer. Jag tycker mig se en spännvidd 

                                                   

88 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 79 
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hos utsagorna, där nyttan knyts till samhället i stort, grupper av människor samt den 

enskilda individen. Gemensamt är dock tanken på att museer och museibesök har en 

förmåga att skapa någon typ av mervärde kopplat till bildning och kunskap. Gemensamt för 

dessa tre utsagor är också idén om att kulturen i sig öppnar upp för nya tankar. Här 

framkommer också hur historia i allmänhet/museer i synnerhet ses som viktiga för att förstå 

oss själva och vår plats i ett större sammanhang. 

 

Slutsatsen här blir att “objektiv” kunskap och normativ kunskap går hand i hand och tycks 

möjliggöra varandra under museibesöket – “yttre” inlärning och intryck i museimiljön ska 

frigöra effekter “inifrån” på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det som alla tycks förutsätta 

är således att det finns kunskap på ett museum, att den kunskapen är möjlig att 

utvinna/tillgodogöra sig samt att denna kunskap sätter igång positiva effekter hos de som 

tar till sig den. Att tänka sig att den yttre inlärningen kan knytas till att se artefakter från en 

viss tid, att höra en guide berätta eller läsa på skyltar på museet ligger nära till hands. Att 

förstå exakt vad som triggar den inre effekten är inte lika givet. Bärande för denna utsaga är 

tanken om att kulturella uttryck i allmänhet – och givetvis även museum – är bra och 

utvecklande för de som kommer i kontakt med dem. Denna tanke är inte ny – och vi kommer 

att möta den längre fram inom ramen för andra variationer. Men vi lämnar relationen 

mellan museet och den kunskapstörstande besökaren för en stund och sneglar istället åt 

kulturpolitiskt håll.  

 

6.1.2 Hotet från (kultur)politiken 

Parallellt med museets didaktiska potential framträder i det studerade materialet även 

vikten av att museerna fungerar fristående från kulturpolitiken. Viktigt i dagens 

kulturpolitik är – som studiens bakgrund beskriver - att politiken inte ska lägga sig i vad 

som exempelvis spelas på en teater eller visas på ett museum. Man brukar prata om att det 

ska finnas en armlängds avstånd mellan kulturpolitiken och kulturen. Detta ska motverka 

att makten styr det konstnärliga uttrycket och använder det i propagandistiska syften.89 I 

Tid för kultur framhålls vikten av att garantera kulturens autonomi.  

 

Att slå vakt om kulturens möjlighet att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället är därför den grundläggande uppgiften för kulturpolitiken.90 

                                                   

89 Se exv Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 272 

90 Tid för kultur (2009/10:3) s. 28 
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Relation mellan kulturen och kulturpolitiken är dock inte helt okomplicerad, och frågor 

kring kulturpolitiks intervention inom kulturella verksamheter är frågor som dryftas både 

inom den akademiska forskningen och i samhällsdebatten, både förr och idag. Under 

rubriken Vad vill staten med kulturarvet? utreder Svante Beckman hur kulturpolitiken är 

ett svårmoderniserat politikområde som är svårt att rationalisera i moderna termer. Denna 

analys görs med Kulturutredningen (SOU 1995:84) som bas.91 Beckman skriver att det finns 

en symbios mellan kulturarvet och staten. Sett i ett historiskt perspektiv har alltid 

utpekandet av något som bevarandevärt gått hand i hand med statsmakten och dess 

politiska strävanden. Kulturarv av olika slag uppstår således inte ur tomma intet, ur ett 

kulturellt vakuum. Kontentan är således att det offentliga utpekandet av något till kulturarv 

de facto också skapar kulturarvet. Kulturarvspolitiken definierar således sitt eget objekt.92 

En slutsats här är att kulturpolitiska strävanden innebär en svår balansgång; att först 

definiera vad som är objektet för kulturpolitiken för att sedan låta detta objekt sköta sig själv.  

 

Mitt studerade material visar att denna aspekt av den kulturella/museala styrningen 

fortfarande diskuteras. Att verka för det museala självstyret i förhållande till den statliga 

kulturpolitiken är en aspekt som återkommer flera gånger i Ny museipolitik. Detta uttrycks 

i utsagan nedan, där museernas självständighet blir bärande för deras förmåga att utveckla 

verksamheten. Det handlar således både om att politiken ska backa från sina objekt och om 

att de som arbetar på museerna ska ges ökade mandat. 

 

Museipolitiken bör få en delvis ny inriktning som är tydligare och mer principiellt 

inriktad än idag. Museernas självständiga ställning som kunskapsinstitutioner bör 

slås fast och de bör ges ett både tydligare eget mandat och större ansvar för att 

utveckla verksamheterna [...].93 

 

Ny museipolitik vill, som beskrivs ovan, ändra kursen för hur politiken förhåller sig 

museerna. Viktigt är, som citatet ovan belyser, att stärka museernas självständighet i 

förhållande till den politiska styrningen. Här blir denna frihet en förutsättning för att 

museerna ska kunna fungera som fria kunskapsinstitutioner. Vi skymtar också en motbild 

här – om detta inte uppfylls riskerar museerna att inte längre vara fria 

kunskapsinstitutioner. En “dålig” eller felaktigt bedriven politik riskerar således att skapa 

ofria, styrda museum. Detta bildar en motbild, ett framtidsscenario som Ny museipolitik 

                                                   

91 Beckman, Svante (1999) s. 25-26 

92 Ibid. s. 26-29 

93 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 258 



30 

syftar till att undvika. Det är med bakgrund av detta som förslaget om en museilag läggs 

fram. I Ny museipolitik framläggs ett lagförslag som senare omarbetas i lagrådsremissen 

Kulturarvspolitik. I skrivande stund (våren 2017) är denna under remissbehandling.  

 

Förslag: En museilag ska införas som slår fast de offentligt styrda museernas fria 

ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och deras ansvar för att förmedla 

ett reflekterande förhållningssätt till historien och omvärlden samt en öppenhet 

för olika berättelser och perspektiv. I lagen ska det även finnas bestämmelser om 

sådant som de statliga museernas samlingsförvaltning och samverkan i 

museisektorn.94 

 

Jag ser detta förslag som lösningen på de problemformuleringar som indirekt framkommer 

i citatet ovan. Mer kärnfullt uttryckt: lagen blir svaret på de problem som den själv 

formulerar. I materialet ser vi åter vikten av att museerna får vara (fortsatt) fria 

kunskapsinstitutioner, och vikten av reflektion och öppenhet i den museala gestaltningen. 

Här framstår således det faktum att museernas “fria ställning som kunskapsinstitutioner” 

hittills inte fastställts i en specifik museilag som ett problem. Själva lagförslaget utgörs av 12 

paragrafer som behandlar olika aspekter av museernas verksamhet. I lagförslaget beskrivs 

bland annat museernas ändamål, ansvarsfördelning och publik verksamhet.95 Häri ryms 

både mer konkreta direktiv som förhåller sig till hur muserna ska hantera sina samlingar 

och mer abstrakta utsagor kopplade till museernas mål. Här blir det också intressant att 

resonera kring varför denna lag behövs, i bemärkelsen hur den skrivs fram och motiveras. 

Min slutsats är att en nyckel till att förstå dessa utsagor bland annat finns i följande 

formulering från Ny museipolitik: 

 

Därför föreslår vi en bestämmelse om att huvudmannen för ett museum inte får 

vidta åtgärder som syftar till att inskränka museets fria förmedling av kunskap och 

upplevelser.96 

 

Här skymtar ett potentiellt hot. Som tidigare nämnts finns ett ständigt närvarande orosmoln 

i form av politisk intervention. Om vi för ett ögonblick dröjer oss kvar vid denna tanke kan 

det snabbt konstateras att detta inte är något nytt. Historiskt sett är det möjligt att skönja 

en bild av en kultur som ständigt under attack från olika håll. Redan runt sekelskiftet 1900 

                                                   

94 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 262 

95 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 7-8 

96 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 12 
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var kulturarvet hotat, men då av att “den traditionella bondekulturen” började försvinna.97 

I utsagan ovan är hotbilden politisk – och ser en jag ser det inte som långsökt att dra en 

parallell till samtidens anti-demokratiska strömningar. Vi ser en framväxande 

främlingsfientlighet och nationalism – och det är rimligt att anta att det skulle få 

långtgående kulturpolitiska konsekvenser om ett sådant parti kom till makten. Kanske 

skulle kulturen/museerna drastiskt behöva ändra sitt innehåll för att passa den styrande 

ideologin. I en dystopisk framtid skulle således kulturen kunna bli en arena för propaganda, 

kanske med anti-demokratiskt innehåll. 

 

Man behöver inte ha någon särskilt livlig fantasi för att se vilket parti som skisseras som 

kulturens främsta hot i Kulturarvspolitik även om detta inte skrivs ut. Att läsa 

Kulturarvspolitik som ett försök att mota SD:s kulturpolitik “i grinn” är inte bara en 

tankeprodukt hos författaren av den här studien. I artikeln Kulturarvet har blivit ett 

politiskt slagträ beskrivs Sverigedemokraterna “och deras försök att med retorik och hot 

annektera kulturarvsbegreppet” som ett hot mot museernas fria kunskapsbildning i 

framtiden. I artikeln står att “SD vill vrida klockan tillbaka och göra anspråk på en 

monokulturell sanning” och längre fram i artikeln nämns den kommande 

kulturarvspropositionen (det vill säga Kulturarvspolitik) som något som kan stärka 

museernas ställning.98 I artikeln Bah Kuhnkes politik hotar kulturarvet står bland annat att 

“regeringen vill använda museer som ideologiskt verktyg mot Sverigedemokraterna”.99 I 

Kulturarvspolitik blir således främlingsfientlighet i allmänhet – och SD i synnerhet – 

kulturens fiende nr 1. 

 

Vi kan således konstatera att problemet “kulturen är hotad” är formulerad från politiskt håll. 

Lösningen “vi stiftar en lag” är formulerad och ska genomföras genom politiska 

beslutsvägar. Samtidigt är både problem och lösning kopplat till den övergripande matrisen 

“kulturpolitiken skall hålla sig borta från kulturen”. Att från politiskt håll vilja skydda 

museerna från politiken är också en politisk strategi, snarare än en apolitisk sådan. Vidare 

kan effekten av den kommande museilagen diskuteras.100 Det torde inte vara omöjligt att 

den kan ändras och/eller tas bort om vid ett eventuellt maktskifte. Det kanske inte ens 

behövs – det är inte särskilt svårt för nya regeringar att tillsätta tjänstemän/chefer på 

nyckelpositioner som skriver under på regeringens visioner. Att lagen kommer att erbjuda 

något konkret skydd mot klåfingriga politiker är kanske därför främst önsketänkande.  

                                                   

97 Anshelm, Jonas (1993) s. 12 

98 Söderling, Fredrik Kulturarvet har blivit ett politiskt slagträ. DIKs medlemstidning PING 5:2016 

99 Wong, Ola Bah Kuhnkes politik hotar kulturarvet. SvD 2016-09-28 

100 För ytterligare läsning, se exv DIK:s kommentarer om den nya museilagen: https://www.dik.se/om-
dik/nyhetsarkiv/ny-museilag/ 
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Min slutsats är att lagförslaget får ses lika mycket som ett kulturpolitiskt budskap “här och 

nu” än som svaret på kommande utmaningar. Jag ser lagen som utgörande en markering 

från regeringens sida om vilken politik den vill representera - och om vi snarare ser 

lagförslaget som åtminstone delvis ett svar till de kritiker som anklagat den nuvarande 

regeringen/kulturministern för att ideologiskt vilja styra och forma kulturinstitutionerna 

blir museilagen betydligt mer potent. Vad kan mer bevisa den nuvarande regeringens goda 

avsikter än en lag som gör den själv mer maktlös? I Museerna behöver befrias från politiken 

skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke själv att “I den kommande propositionen 

[Kulturarvspolitik, förf. anm.] kommer den vägledande principen vara att frigöra 

kulturarvsinstitutionerna, däribland museerna, från politiken”. Kuhnke skriver vidare att ett 

skäl till att museernas oberoende måste värnas är att skapa hållbara förutsättningar “även 

om den politiska majoriteten förändras”.101 Här ser vi således både hotande politiska krafter 

(som inte är regeringen själv) samt en vilja att skapa distans mellan den nuvarande 

regeringen och kulturen.  

 

6.1.3 Politisk styrning som vägen till frihet? 

I föregående stycke såg vi hur politiken konstrueras som potentiella hot mot museernas autonomi. 

Detta kan ta sig uttryck på olika nivåer. Jag tänker mig en förenklad modell där politiken får en 

inverkan på två plan: organisationsmässigt samt innehållsmässigt (på museernas utställningar etc.). 

Under den föregående rubriken om politikens potentiella hot är det främst den innehållsmässiga 

aspekten som framhålls. Den organisatoriska styrningen framstår inte heller som ett (demokratiskt) 

hot på samma sätt när det handlar om att styra museerna på ett organisatoriskt plan. Kopplingen 

mellan den organisatoriska styrningen och den kulturpolitiska effekten berörs relativt lite i det 

studerade materialet. Dessa utsagor nås mer indirekt. Jag tänker att detta exemplifieras i bland annat 

Kraftsamling! (som ju har undertiteln museisamverkan ger resultat). Här beskrivs vikten av 

samordning och samverkan av olika museala verksamheter.102 Detta utgör givetvis också en typ av 

styrning. Jag tänker dock att denna paketeras som något “apolitiskt”, som inte motiveras utifrån en 

politisk kontext. Frånvaron av dessa resonemang är kanske inte förvånande, men ändock intressant. 

Formuleringen av en museilag kan, som tidigare nämnts, exemplifiera hur kulturpolitiken (som 

Beckman beskriver)103 definierar sina objekt för att sedan försöka lämna dem åt att styra sig själva. 

                                                   

101 Bah Kuhnke, Alice Museerna behöver befrias från kulturpolitiken SvD 2016-10-04 

102 se exv Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) s. 32ff. 

103 Beckman (1999) s. 26-29 
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Frågan är dock om det finns politisk styrning av kulturen/av museerna som i materialet ses som av 

godo. I det studerade materialet är svaret på denna fråga åtminstone delvis ett ja: 

 

Representativiteten inom kultursektorn är under all kritik. Om kulturen ska vara 

fri, kan inte en kulturpolitik acceptera de normer och diskriminerande strukturer 

som utesluter många normbrytande personer och grupper från att verka inom 

kultursektorn. […] Tydliga direktiv och krav ska ställas på kulturinstitutioner och 

-myndigheter att arbeta med mångfaldsfrågan på alla plan. Kvantifierade 

mångfaldsmål ska sättas upp, med sanktioner och konsekvenser från huvudmän 

om målen inte uppnås. I slutänden är vi alla vinnare på det.104 

 

Kulturen – det fjärde välfärdsområdet tar upp frihet som villkorad av dess samhälleliga 

relevans för alla grupper. Här blir således friheten beroende av graden av representation – 

och om denna representation saknas kan således inte kulturen uppfylla sina mål. För att 

uppnå den frihet som beskrivs i texten behövs direktiv. Friheten skall således uppnås genom 

styrning och sanktioner om detta inte uppfylls; jag ser det som att den önskade politiska 

styrningen är tänkt att få en utjämnande effekt. Om vi ser det nuvarande systemet som något 

som upprätthåller ojämlikheter behöver dessa kompenseras, vilket behöver göras från 

statligt, kulturpolitiskt håll. I Kulturen - det fjärde välfärdsområdet beskrivs vidare hur 

utbildningar i intersektionalitet och postkoloniala studier ska bli obligatoriskt. Om 

museerna ska vara goda folkbildare måste de själva utbilda: 

 

Oberoende forskare ska tillsammans med organisationer som företräder 

underrepresenterade grupper genomföra en fortbildningsinsats i intersektionalitet 

och postkoloniala teorier för alla styrelser och all personal inom 

kulturinstitutionerna.105 

 

I detta dokument blir således en viss politisk styrning av godo, eller till och med en 

nödvändighet om kulturen ska uppfylla sitt mål. Här handlar det främst om att utjämna de 

skillnader och orättvisor som det tidigare systemet skapat och skapa en större 

representation gällande vilka som syns och verkar inom kultursektorn. Dokumentets namn 

antyder i vilken kontext som detta blir rimligt: om vi ser kulturen som det fjärde 

välfärdsområdet (de andra tre torde då vara skola, vård och omsorg) blir det också rimligt 

med en ökad statlig intervention. Kulturpolitik är först och främst maktdelning, kan man 

                                                   

104 Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 7 

105 Ibid. s. 7 
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läsa i dokumentet.106 Denna prioritering blir rimlig först när kulturen blir en del av 

välfärden. En slutsats är att om kulturen blir ett fjärde välfärdsområde innebär detta en 

radikal förändring av samhället. Samtidigt står det klart att detta går emot tanken om en 

armlängds avstånd mellan kulturen och kulturpolitiken. Detta förslag kom inte heller att stå 

oemotsagt, vilket kan ses som ett tecken på att denna utsaga inte håller sig helt inom ramen 

för vad som ses som rimligt inom denna kontext. Det faktum att motreaktionerna var så 

massiva107 och att förändringarna som föreslogs inte genomförts talar för detta faktum. 

 

6.1.4 Slutsatser – hur hänger det ihop? 

Museernas didaktiska anspråk är alltid sammanflätade med den kulturpolitiska 

omgivningen. Här finns både en maktkamp och ett samspel. Empirin visar att den gamla 

devisen att politiken ska hålla en armlängds avstånd från kulturen fortfarande är stark – och 

utsagor om exempelvis den kommande museilagens syfte samt ett stärkande av museernas 

ställning som kunskapsinstitutioner får åtminstone delvis ses som en del av en pågående 

förhandling av var kulturpolitikens gränser går. Samtidigt är detta komplext. I det studerade 

materialet fungerar inte denna process som man kanske skulle väntat sig; att kulturpolitiken 

vill ladda museerna med propaganda och subjektivitet medan museerna kämpar emot. Det 

tycks från politiskt håll snarare handla om att visa gott kulturpolitiskt föredöme genom att 

– åtminstone på ytan – avskaffa sig själv. Här visar den debatt som utbröt efter 

publiceringen av Kulturen – det fjärde välfärdsområdet att vissa kulturpolitiska utsagor i 

texten “gick över gränsen” för vad som är förhandlingsbart, och arbetsgruppen anklagades 

för att vilja fostra och styra med hjälp av sanktioneringar och tvång.108 

 

Här blir det också tydligt att en innehållslig styrning ses som värre än en 

strukturell/organisatorisk styrning – åtminstone inom min empiri tycks konsensus råda 

angående att en politisk styrning av den museala organisationen är önskvärd. Frånvaron av 

utsagor rörande detta inom mitt material är inte förvånande – samtidigt som det inom en 

diskursanalys också blir intressant att förhålla sig till vad som inte sägs. Att se den politiska 

styrningen som en väg till frihet var särskilt framträdande i Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet samtidigt som vi sett hur den kulturpolitiska styrningen är nödvändig för 

att peka ut det som är bevarandevärt samt för att garantera dess existens. I Kulturen – det 

fjärde välfärdsområdet blir kulturpolitiken ett nödvändigt medel för att utjämna de 

orättvisor som hittills präglat kultursektorn. Om detta ses med bakgrund av tanken på 

                                                   

106 Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 3 

107 Denna studie kommer inte att behandla dessa reaktioner mer än indirekt, men det handlar främst om den 
kritik som framfördes under hösten 2015 på bl.a. SvD:s, Expressens och SVT:s debattsidor. Här kan 
dessutom nämnas Lundbergs Det sista museet (se ref. förteckn.).  

108 Se exv Lundberg (2016) s. 10-11 
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kulturen som jämställd med skola, vård och omsorg blir denna statligt politiska uppgift mer 

begriplig. Jag ser det som att det här blir frågan om att den statliga (kultur)politiken bör 

snarare än kan lägga sig i kulturen.  

 

Kulturen – det fjärde välfärdsområdet mötte omfattande kritik som bland annat riktades 

mot att kulturen skulle styras från politiskt håll. Här skulle det dock vara möjligt att hävda 

att det åtminstone finns en transparens. Om vi återigen jämför med skola, vård och omsorg 

så ses det (från de flesta håll) inte som särskilt anmärkningsvärt att politiken genomför 

förändringar. Däremot kan det givetvis vara rimligt att kritisera förändringarna i sig. Och 

kanske viktigare – förändringarna som genomförs ses som politiska och inte som av 

naturliga och nödvändiga. 

 

I en museistyrning som inte ses som politisk kan förändringsprocesser snarare ses som 

ostyrda eller av naturen givna. Jag tänker att detta kan belysas genom en parallell till något 

betydligt större. I texten What place for Ideas in the Structure-Agency Debate? 

Globalisation as a Process without Subject skriver Colin Hay att globaliseringsprocessen 

ofta ses som process utan subjekt. Här blir analysens mål att återställa subjektet för att i sin 

tur avmystifiera och utmana idén om att det inte skulle finnas några alternativ.109 Om en 

parallell dras till frågan om museernas kunskapande och politiken som vägen till frihet står 

det klart att en styrning som var tydligt politisk – och transparent med det - åtminstone 

skulle vara möjlig att granska och kritisera som politisk styrning. Då skulle direktiv gällande 

både innehållet i utställningar och större, genomgripande organisationsförändringar ses 

som uttryck för politisk ideologi och kunna behandlas därefter. 

 

Materialet visar att den politiska styrningen kan se ut på olika sätt. Utbytet mellan dessa fält 

sker genom en förhandling av vad politiken kan och bör göra när det gäller museer. Vi har 

sett hur den kommande museilagen vill skydda museerna från politikens klåfingrighet, 

samtidigt som det är paradoxalt att från politiskt håll vilja lagstifta om frihet från politiken. 

I det studerade materialet finns exempel på hur bilden av den goda kontra den onda 

politiska styrningen konstrueras. I Kulturen – det fjärde välfärdsområdet målas bilden av 

den tidigare politiska styrningen upp som diskriminerande och kontraproduktiv för 

kulturen i stort. I Kulturarvspolitik målas framtida hotbilder upp om “fel parti” skulle 

komma till makten i Sverige. I båda texterna beskrivs det egna förslaget som räddningen på 

att den dåliga/destruktiva politiska styrningen får fritt spelrum. Här handlar det således om 

att konstruera den rätta kulturpolitiken och vara det parti/den aktör som står för den.  

                                                   

109 Hay, Collin (2001), What place for Ideas in the Structure-Agency Debate? Globalisation as a Process 
without Subject.  
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Här ser vi hur dessa utsagor fungerar både inkluderande och exkluderande. Som en motpol 

till den goda politik man själv vill bedriva målas en museal hotbild upp. Här kan ett 

teoretiskt ramverk kopplat till konstruktionen av ”Den Andre” addera en ökad förståelse. 

Här finns rötter från Hegels dialektik. Hos Hegel konstitueras självmedvetandet hos Jaget 

genom mötet med Den Andre. Här uppstår en negativ definition av Jaget, Jaget är inte Den 

Andre. Detta utvecklas sedan hos Hegel till den kända herre-slav-dialektiken. Här finns en 

starkare sida (herren) och en svagare (slaven). Herren behöver dock slaven som förmedlare 

av omvärlden, och på så sätt blir de båda beroende av varandra.110 Hegels dialektik har fått 

stor betydelse inom den feministiska och postkoloniala forskningen, likväl som inom den 

sociologiska/socialkonstruktivistiska. Den Andre blir något främmande, något som inte är 

”jag” eller ”vi”. Hos både Judith Butler och Slavoj Žižek fyller Den Andre en viktig funktion 

inom det teoretiska ramverket. Inom ramen för denna studie får exemplet tjäna som 

påminnelse för hur olika bilder ständigt konstrueras som motsättningar. Den goda politken 

(våra visioner) ställs mot den dåliga (de andras planer). Detta fungerar både enande och 

exkluderande och konstituerar diskursiva ramar för att upprätthålla en rådande ordning.  

 

Sammanfattningsvis kan således sägas att det i Kulturen – det fjärde välfärdsområdet finns 

en tanke om att styrning kan skapa frihet. I Kulturarvspolitik är syftet att skapa frihet genom 

att från politiska håll avstyra politiken (och samma tanke går igen i Ny museipolitik). I 

Kraftsamling! och i Tid för kultur beskrivs kulturpolitiska mål, men i delvis andra termer. 

Här betonas friheten från politiken, men utan att detta skall lagstiftas om från politiskt håll, 

snarare att kulturen ska ges frihet att sköta sig själv.111 Från den dåvarande regeringens håll 

blir detta en markering på att den goda kulturpolitiken ger kulturen frihet. Det kan dock 

nämnas i sammanhanget att samma regering genomförde en del organisatoriska 

förändringar och inte minst tryckte på att kulturen och näringslivet kan och bör samarbeta, 

bland annat genom att den gamla formuleringen om att kulturen ska skyddas mot 

kommersialismens negativa verkningar togs bort.112 

 

6.1.5 Några sammanfattande ord 

Om vi sammanfattningsvis knyter av till kapitlets titel Museet som fri kunskapsinstitution 

blir det tydligt att det finns en bredd av utsagor som knyter an till detta i det studerade 

materialet. Den övergripande tanken att museet ska vara fritt och vara en källa till kunskap 

                                                   

110 Hegel, Freidrich [1801] (2008) Andens fenomenologi s.166ff 

111 se exv Tid för kultur (2009/10:3) s. 9 

112 Tid för kultur (2009/10.3) s. 26f 
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är gemensam, men hur detta rent konkret skall uppnås varierar. Här får kulturpolitiken en 

viktig roll som närvarande, frånvarande eller både-och. Det studerade materialet är en mix 

av politiska markeringar och kulturpolitiska visioner – hela tiden med ett uttalat 

kunskapsperspektiv. Kunskapen är hela tiden kärnan och museernas kunskapande är något 

gott och önskvärt, men som hindras på olika sätt från att fungera fullt ut. Dessa potentiella 

hinder är, som kapitlet visat, av varierande karaktär; att museibesöket inte väcker den inre 

rörelsen, att fel politik lägger sig i eller att rätt politik inte används för en nödvändig styrning.  

 

Jag ser det som att bilden av museer som fria kunskapsinstitutioner just bygger på tanken 

om att kunskap och frihet alltid är värda att sträva efter. Inom dessa ramar laddas dock dessa 

begrepp med olika innebörder. Detta ger också olika metoder för att nå detta mål, vilket 

visas i en motstridighet i det studerade materialet. Trots att konsensus råder gällande att 

museerna bör vara en källa till kunskap och åtnjuta frihet mot politiskt klåfingreri går 

åsikterna isär om vad detta klåfingreri egentligen är och hur det tar sig uttryck. 

 

6.2 Museet som fostrare 

Vi såg i det föregående avsnittet att kopplingen mellan museer och olika typer av kunskaps- 

och bildningsanspråk har rötter som går långväga tillbaka. Detsamma gäller museets 

fostrande anspråk. Det pedagogiska och det fostrande anspråket går hand i hand genom 

historien113 och det är som vi strax ska se svårt att dra en skarp gräns mellan dessa uppgifter. 

Det föregående kapitlet visade hur museets didaktiska anspråk både kan störas och 

förstärkas av olika politiska direktiv. Fokus låg således primärt på en mer övergripande, 

organisatorisk nivå. Under rubriken Museet som fostrare har detta fokus skiftat. Här står 

relationen mellan besökaren och museet som både uppfostrande och kunskapsförmedlande 

i centrum. De studerade utsagorna förhåller sig till den här relationen ur olika aspekter.  

 

Precis som i det föregående avsnittet är detta avsnitt strukturerat kring de tendenser som 

författaren tycker sig se i det studerade materialet. I detta fall är strukturen delvis en annan 

än i det föregående. Två tänkta fält står i fokus för kapitlet: Museal expertis och 

Besöksinflytande. I studien är de positionerade som två tänkta poler eller fält mellan vilka 

olika utbyten sker. Mellan dessa fält finns ytterligare en tänkt arena, som utgörs av 

Legitimitet, som förhandlas fram och omprövas. Legitimiteten har således ingen fixerad 

position i den här modellen. Författarens avsikt är att denna modell ska fånga den 

                                                   

113 Se exv Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 23ff för en historisk tillbakablick. 
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komplexitet som finns i det studerade materialet, där tanken på legitimitet blir bärande och 

avgörande från både museernas och besökarnas sida.  

 

Jag ser det som att museernas legitimitet i sin tur vilar på olika fundament. I mitt studerade 

material tycks, som vi strax ska se, tanken på att kultur både är bra och nyttigt för människor 

finnas a priori. När museets fostrande anspråk ska diskuteras blir det essentiellt att utröna 

hur detta hänger ihop. Kapitlet kommer därför att inledas med en genomgång med några 

nedslag kopplade till konstruktionen av en museal legitimitet, både inom mitt empiriska 

material och i ett större sammanhang. Detta blir en viktig fond för att addera en ökad 

förståelse till utsagorna. Strukturen på detta kapitel ser således något annorlunda ut än det 

föregående, samtidigt som tanken på ständigt utbyte och förhandlande av gränser och ramar 

gällande museernas uppgifter är beständig.  

 

6.2.1 Legitima museer 

Tanken på att vi människor är beroende av kultur är varken ny eller helt okomplicerad. 

Kulturbegreppet är i sig oerhört mångtydigt och svårt att fånga – och hyllmeter har som 

bekant redan skrivits om detta. Jag tror att vi inom ramen för denna studie åtminstone 

inledningsvis kan göra det relativt enkelt för oss och bestämma att kultur i det här fallet 

utgörs av de olika områden som omnämns som kultur i de olika utredningarna och som 

således är föremål för kulturpolitisk intervention. Här har vi således olika kulturpolitiska 

ansvarsområden som exempelvis museum/kulturarv, konst, teater, film och så vidare.114 I 

det föregående kapitlet konstaterade vi att det i det studerade materialet finns utsagor om 

att ett museibesök kan förväntas ha positiva effekter på grupp-, samhälls- och individnivå. 

Vidare konstaterades att man i studiens studerade utsagor pratar om ett slags mervärde som 

tycks uppkomma ur museibesöket. Detta värde tycks inte kunna nås genom ”skolbänken” - 

utan snarare genom ”museiföremål och kulturhistoriska miljöer”.115 Frågan är vad dessa 

utsagor egentligen lutar sig på. Följande utsaga, är hämtad från Tid för kultur (2009), 

åskådliggör denna idé.  

 

Kulturella värden är grundläggande för den enskilda individen och för människors 

liv tillsammans.116 

 

                                                   

114 Se exv Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 1ff 

115 Kraftsamling! museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) s. 157 

116 Tid för kultur (2009/10:3) s. 29 



39 

I utsagor som dessa står det klart att varken individer eller samhällen klarar sig utan kultur. 

”Kulturella värden” framstår som essentiella för både enskilda människor och för 

kollektivet. Detta blir närmast ett axiom. Samtidigt är detta diffust – och vad dessa 

kulturella värden består av skrivs inte ut. Denna utsaga är dock inte ovanlig eller unik i sitt 

slag. I Kulturen – det fjärde välfärdsområdet står följande: 

 

Det handlar i grunden om att uppfylla konventionen om de mänskliga 

rättigheterna. Om allas rätt att skapa och ta del av kultur.117 

 

Även här blir kulturens essentiella funktion för oss människor ett axiom. Både att skapa och 

ta del av kultur blir en del av de mänskliga rättigheterna. Här ryms således ytterligare en 

aspekt – där vikten av ett aktivt deltagande framträder. Det finns således värden som tycks 

uppstå genom kulturens unika beståndsdelar eller kvaliteter. Dock preciseras det inte exakt 

vari dessa unika kvaliteter ligger, åtminstone inte i de ovanstående utsagorna. Vi får dock 

ytterligare en ledtråd genom utsagan nedan, hämtad från Kulturarvspolitik (2016). 

 

Kulturarvet bär kollektiva minnen och utgör en outtömlig resurs för bildning, 

kunskap och konstnärliga upplevelser.118 

 

Här nämns förutom ”bildning”, ”kunskap” och ”konstnärliga upplevelser" dessutom 

begreppet ”kollektiva minnen”. Detta begrepp förekommer även i Beckmans studie av 

Kulturutredningen från mitten av 90-talet. Beckman tolkar användningen av just begreppet 

kollektiva minnen som ett uttryck för ett behov av att motivera statligt ansvarstagande 

samtidigt som man inte längre kan vila sig mot nationalistiska motiv för att motivera ett 

bevarande av kulturarvet. När vi benämner kulturarv som samhällets gemensamma ansvar 

eller en del av ett kollektivt minne blir det således en statlig angelägenhet.119 Här kan vi 

således se konstruktionen av en legitimitet som inte längre kan bygga på en nationalistisk 

tanke utan måste hämta bärkraft från nya värden, samtidigt som idén om att det finns 

kollektiva minnen som verkar sammanhållande för samhället i stort och tycks hjälpa 

individernas egna identitetsutveckling i relation till detta. 

 

I utsagorna ovan ser jag två huvudsakliga tankegångar där man kan ana konstruktionen av 

en museal legitimitet. Den ena handlar om kunskapsanspråk. I det föregående kapitlet var 

                                                   

117 Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 3 

118 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 61 

119 Beckman (1999) s. 40 



40 

temat hur bilder av museet som en fri kunskapsinstitution konstrueras. Här kommer vi 

delvis återkomma till denna tanke, men ur en ny infallsvinkel där museernas roll som 

institution studeras ur ett legitimitetsperspektiv. Den andra ingången stammar från en 

tanke om kulturens godhet. Utsagorna ovan blir rimliga först genom att de ses som en del i 

betydligt större kontext med liknande utsagor om kulturens egenvärde och potential att 

förbättra både människor och samhälle – samt för att skapa sammanhang och bygga 

identiteter. Denna tanke är således ingalunda unik för det studerade materialet i denna 

studie.120 

 

Vi återvänder till tanken om kulturens nödvändighet för individ och samhälle. Runt förra 

sekelskiftet författade en tysk filosof, Georg Simmel, Kulturbegreppet och kulturens 

tragedi. Simmels idéer hämtar inspiration hos Platons texter och bilden av en typ av själens 

idé. Vi har alla en potential inom oss, på ett rent abstrakt plan finns en fulländad själ. Här 

kan vi läsa att människans inre alltid väntar på frigörelse och utveckling av dess inneboende 

expansiva, expressiva kraft. Den mänskliga själen utvecklas genom mötet med medvetet 

mänskligt skapande – därför blir mötet med kultur och kulturella yttringar ett sätt för själen 

att nå sin fulländning.121 Något som blir viktigt för Simmel är att detta måste komma inifrån 

människorna, den genuina kulturella upplevelsen kan inte klistras på oss utifrån eller uppstå 

genom tvång.122 Trots att det är mer än 100 år sedan Simmel skrev sin text tycks dessa tankar 

vara relevanta inom diskussionen även i dagens samhälle, sett till det studerade materialet. 

Idén om kulturens inneboende godhetspotential är en viktig källa och byggsten för 

konstruerandet av en museal legitimitet än idag. Följande citat kommer från 

Kulturarvspolitik (2016): 

 

Utöver dess kollektiva funktioner är kulturarvet också en outtömlig resurs i 

enskilda människors strävan efter att förstå sig själva i större sammanhang och i 

tiden. Kulturarvet kan användas för att utveckla kunskaper och förmågor som 

berikar livet och gör det möjligt att förhålla sig till den egna samtiden på nya sätt.123 

 

På ett personligt plan framträder kulturarvets värden egentligen först genom 

försök att tillägna sig det.124 

                                                   

120 Se exv. Svensson, Birgitta (2005) Kulturarv och identitetspolitik s. 138-140 

121 Simmel, Georg Kulturbegreppet och kulturens tragedi s. 168f 

122 Ibid. s. 181 

123 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 63 

124 Ibid. s. 63 
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Denna tankegång kommer att bli viktig för att förstå hur den museala legitimiteten 

konstrueras med utgångspunkt i besökarens upplevelse. Besökarens egna deltagande och 

upplevelse tycks avgörande för hur lyckat besöket var – och i förlängningen avgörande för 

hur legitimt museet blir som bärare av kulturella värden/kollektiva minnen. Vi kommer att 

stöta på denna tanke längre fram i det studerade materialet. Jag ser det dock inte som att 

legitimiteten för museerna uppstår enbart genom tanken på kulturens inneboende 

nödvändighet. Museernas roll som institutioner är lika intressant. Jag menar att museernas 

fostrande anspråk också bör ses i ljuset av en mer omfattande sannings- och/eller 

kunskapsdiskurs (begrepp lånade från Foucault125) där legitimiteten, nytta och 

samhällsansvar utgår ifrån museernas institutionella status. 

 

När det kommer till ickepersonliga minnen krävs gemensamma institutioner för 

att de ska föras vidare. Det moderna samhällets kulturarvsinstitutioner – arkiv, 

bibliotek, museer, m.fl. – är förstås på många sätt avgörande i detta avseende. De 

benämns därför också ibland just minnesinstitutioner.126 

 

Foucault skriver i Övervakning och straff om straff, rättsutövande och fängelser. Ett 

genomgående tema kan kopplas till disciplin, makt och ordning. Här beskrivs hur historia 

och kategorisering alltid är kopplat till makt. Detta är både ett resultat av disciplinen och är 

samtidigt disciplinens föremål.127 Den institutionella makten utövas på både synliga och 

osynliga plan. Den disciplinära makten tenderar att verka utan att vi lägger märke till den, 

och inom det område där den disciplinära makten råder verkar den genom att inrätta objekt 

för sitt maktutövande.128 Disciplinen blir ett sätt att öka skickligheten och effektiviteten – 

en metod för att framställa nyttiga individer i samhället. Makten och staten finns i 

institutionerna.129 

 

Institutioner blir således en viktig komponent för att upprätthålla samhällsordningen. En 

annan viktig aspekt här är att samhällsordningen sprids från institutionerna samt att dessa 

så att säga reproducerar sig själva genom sitt arbete. Jag ser således en legitimitet som 

konstrueras från flera håll. I botten ligger tanken om att kultur är essentiellt för individ och 

samhälle. Men museernas legitimitet motiveras också från institutionellt håll. Legitimiteten 

                                                   

125 Se exv Foucault, The order of Discurse  

126 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 62 

127 Foucault, Michel [1975] (2003) Övervakning och straff s. 160f 

128 Foucault [1975] (2003) s. 188f 

129 Ibid. s. 210ff.  
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har inte heller, som jag ser det, en fast positionering. Snarare tycks en förhandling pågå 

rörande hur denna konstrueras. Detta avsnitt lämnar oss således med ett par poänger: 

legitimiteten kan konstrueras genom både museernas ställning som arena för kulturella 

uttryck (i mötet med besökaren) och som institutioner. Detta tar sig dock uttryck på olika 

sätt. 

 

6.2.2 Museal expertis 

Detta avsnitt får inledas av samma utsaga som fick inleda kapitlet om museet som fri 

kunskapsinstitution. Här studeras den dock främst som en utsaga rörande olika typer av 

kunskapssyn och olika former av lärande: 

 

Det är utredningens uppfattning att kunskapspotentialen hos museerna är särskilt 

väl ägnad att länkas till projekt med inriktning mot livslångt lärande av annat slag 

än skolbänken kan erbjuda. Museiföremål och kulturhistoriska miljöer är viktiga 

nycklar till hur människor levat och tänkt i äldre tid och bör i högre utsträckning 

än i dag kunna utnyttjas.130 

 

Begreppet livslångt lärande kan man stöta på i skolsammanhang. I Fostran av framtidens 

medborgare beskriver Petersson m.fl. hur lärarens roll i skolan ändrats från 

”kateterpredikant” till vägledare eller coach. Eleven har ett eget ansvar för sin utbildning och 

ska till skillnad från förr finna en egen väg. Skolan handlar inte längre om att tillägna sig 

kunskaper utan snarare om att lära sig att förvalta livet. Det handlar om kunskap för 

kunskapens skull, samtidigt som eleverna också måste ta eget ansvar för att bli 

konkurrenskraftiga individer på en kommande arbetsmarknad.131 Dahlqvist skriver att det 

liberala samhället öppnar upp för en mängd av val inom ramen för medborgerligt handlande 

i en uppsjö av olika former; som brukare, som medlem, som kund, etc.132 Här blir således 

museerna en potentiell arena för ett sådant lärande – och att göra val samt olika 

positioneringar som museibesökare blir ett led i skapandet av ett nytt medborgarideal.  

 

Jag tänker mig att en givande parallell kan dras mellan museerna och skolväsendet i flera 

hänseenden. Martinsson skriver att skolan inte bara har till uppgift att säkerställa att 

eleverna lär sig rätt kunskapsstoff utan också skall verka för att internalisera ett normsystem 

innehållande demokratiska värderingar, tolerans och idéer av allas lika värde. Samtidigt 

                                                   

130 Kraftsamling! museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) s. 157 

131 Pettersson m.fl. (2012) Inledning i Fostran av framtidens medborgare ) s.11-12 

132 Dahlqvist, Magnus (2009) Aktiveringens politik s. 30-31 
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skall eleverna lära sig att vara kritiska och självständiga i sitt tänkande. Eleverna förväntas 

således ”köpa” eller gå med på en fostran med tydlig normativ laddning, samtidigt som de 

ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt. Skolans uppgifter är således komplexa. Detta 

åskådliggör en spänning där flera motstridiga direktiv blir synliga. Skolan är både som 

samhällsinstitution och som institutionell praktik en arena som rymmer motsättningar.133 

 

Denna tanke återkommer hos Carleheden, som i Frihet genom fostran skriver att 

undervisning aldrig enbart handlat om att lära ut fakta om världen utan att samtidigt 

överföra de värden som samhället förfäktar. Carleheden ser tendenser som är utmärkande 

för dagens samhälle, som tycks utmärkas av en ”socialstatlig massdemokrati” (ett begrepp 

hämtat från Habermas) som tycks ha hamnat i kris och en politisk kamp beyond left and 

right. Både förmoderna värdekomplex kring sociala hierarkier och religion samt moderna 

idéer kring både individen och kollektivets potentialer tycks förlora kraft.134 Vissa aspekter 

av detta blir också viktiga för att förstå den motstridighet som präglar museets uppdrag. Hos 

skolan finns denna komplexitet inbäddad i dess grundläggande uppdrag, och jag vill hävda 

att detta även kan sägas gälla museerna. 

 

Intressant blir att förstå hur dessa motstridigheter hänger samman och fungerar 

tillsammans. Martinsson skriver att de motstridiga idealen inom skolan kan samexistera 

utan att de samtidigt upphävs. Dessa spänningar kan så att säga överbryggas, utan att för 

den delen sluta existera. En sammanhållande faktor är skolans värdeneutrala ”sakkunskap” 

som fungerar som ett enande kitt. Dessa kunskapers epistemologiska status kan de flesta 

enas kring, även om utformningen och paketeringen av denna kunskap kan diskuteras.135 

Den avgörande skillnaden mellan skolan och museerna är – som jag ser det – att skolan är 

en del av välfärdssamhället och obligatorisk för samhällets unga. Den observanta läsaren 

minns kanske att texten Kulturen – det fjärde välfärdsområdet syftar till att ändra 

kulturens status till att bli en del av den allmänna välfärden. Detta kommer, som vi strax ska 

se, att bli betydelsefullt vad gäller synen på museernas fostran av sina besökare. 

 

I det studerade materialet motiveras delvis museets fostrande anspråk genom den 

kunskap/expertis som finns inom den museala strukturen. Denna kunskap genererar 

trovärdighet och pålitlighet vad gäller den kunskap som produceras. Museets roll som 

                                                   

133 Martinsson (2012) Skolans ideologiska spänningar s. 151f 

134 Carleheden, Mikael (2002) Frihet genom fostran. Publicerad i UTBILDNING & DEMOKRATI 3:11 2002, 
s. 43 

135 Martinsson, Mathias (2012) s. 158 
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fostrare bygger på att någon blir fostrad men också att någon kan förmedla det fostrande 

innehållet. En ökad professionalisering är önskvärd enligt Ny museipolitik: (2015): 

 

Arbetet med utställningar som medium måste fortsätta att prioriteras och 

professionaliseras. […] Överhuvudtaget är ett synsätt som erkänner och utvecklar 

de många olika professioner som verkar inom museerna centralt för deras fortsatta 

utveckling.136 

 

Att höja professionens status kan också ses som en del i en legitimitetsskapande process och 

utsagan ovan kan ses som ett svar på ett problem med bristande museal legitimitet. Den 

nuvarande museala legitimiteten tycks inte vara huggen i sten. Den tycks snarare vara 

föremål för granskning och omtolkning. Detta framträder bland annat i nedanstående 

utsaga, hämtad från Kulturen – det fjärde välfärdsområdet.  

 

Vid museerna reproduceras bland annat normer, värderingar och bilder av 

samhället. Den eller det som avviker från den samtida normen har ofta valts bort 

ur historieskrivningen och har på så sätt blivit osynliggjord. Makten över historien 

är makten över framtiden och därför är det lätt att kulturarvet kidnappas av till 

exempel nationalistiska krafter. [...] Därför ska samlingar, utställningar och 

programverksamhet representera ett bredare perspektiv som hindrar strukturell 

diskriminering. Kulturarvet är en resurs för demokrati och inkludering.137 

 

I denna utsaga skisseras en typ av problematisk förflutenhet, där tidigare 

samhällen/museum brustit i sin skildring av historien. Här handlar det således om att ta 

spjärn mot det dåliga museet eller den dåliga utställningen för att motivera beslut och nya 

inriktningar idag. Jag ser detta som en typ av balansgång. Man vill öka medvetenheten om 

tidigare museers fel för att kunna motivera en ny typ av handlande idag, samtidigt som det 

är essentiellt för museernas trovärdighet att det som visas har ett sanningsanspråk. Kort 

sagt: om det visar sig att vi inte kunde lita på museerna igår, varför ska vi lita på museerna 

idag? Precis som exemplet med skolan visade fungerar den värdeneutrala ”sakkunskapen” 

som ett sammanhållande kitt. Att öka medvetenheten om att kunskapen konstrueras kan 

riskera att urholka detta.  

 

Utsagan om att stärka den museala professionen kan ses som ett svar på detta; en ökad tilltro 

till professionen stärker de museala sanningsanspråken och därmed också legitimiteten. 

                                                   

136 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 277 

137 Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 6 
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Detta balanseras i det empiriska materialet mot ett annat perspektiv, där det snarare handlar 

om att inse att vi aldrig kan nå en ”objektiv sanning”. Denna insikt måste också därför 

avspeglas i de olika gestaltningar som ryms inom museerna, något som kommer till uttryck 

i utsagan nedan, hämtad från Kulturarvspolitik: 

 

I relation till det förflutna och dess arv måste vi påminna oss om att det faktiskt till sist 

alltid är större än vi själva, att det påverkar oss på sätt som vi aldrig fullt ut kan och att det 

motstår slutgiltiga tolkningar. [...] Snarare måste en uppgift för kulturarvspolitiken vara att 

bidra till att hålla en medvetenhet levande om både det förflutnas avgörande betydelse och 

omöjligheten av att inordna det i en slutgiltig historia.138 

 

Det är här det blir intressant att studera museets relation till normkritik och utställningar 

med normkritiskt innehåll. Hösten 2016 debatterades normkritikens vara eller icke vara på 

museerna. I debattartikeln Bah Kuhnkes politik hotar kulturarvet, som berördes i korthet i 

det förra kapitlet är frågan om normkritik på museerna viktig. Artikelförfattaren Ola Wong 

skriver att ”Det vi ser här är en konflikt om vad som är kulturens uppgift. De klassiska 

idealen är kunskap, fritt tänkande och estetik […] Men den för tillfället styrande normen är 

att kulturen ska få folket att tänka rätt”. Här nämns också Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet som ett varnande exempel: ”Museernas uppdrag blir att uppfostra 

besökaren till att stötta politiken. Samlingarna är i bästa fall rekvisita och lockbete för 

ändamålet.”139 På denna artikel följde fler. Åsa Linderborg skrev i Normkritiken satt i 

tvångströja om en kulturpolitik där självcensur och likriktning blivit ett nödvändigt modus 

för institutionerna för att behålla anslagen. ”Det handlar om den konstnärliga friheten, om 

forskningens oberoende, om statens tilltro till att medborgarna är intelligenta nog att tänka 

själva. Det handlar om demokrati”.140 

 

Här märker vi återigen hur det är svårt att dra en skiljelinje mellan det politiska inflytandet 

och den fostrande aspekten av museernas verksamhet. Precis som noterats genom det förra 

kapitlet: vissa beslut ses som mer politiska än andra, och det tycks som att en (politisk) 

styrning av själva gestaltningar/utställningar ses som mer politiskt än en styrning på ett 

organisatoriskt plan. I Kulturarvspolitik tar regeringen delvis avstånd från den mer 

normkritiska inriktningen, vilket nog får ses som ett svar på den kritik som framförs hösten 

innan dokumentet publicerades. Här märker vi hur den nuvarande kulturpolitiken måste 

                                                   

138 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 60 

139 https://www.svd.se/bah-kuhnkes-kulturpolitik-hotar-kulturarvet 

140 Linderborg, Åsa (2016) Normkritiken satt i tvångströja. Publicerad på Aftonbladets hemsida 3/10 2016  
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balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt mot den politik som tidigare bedrivits och 

samtidigt ta avstånd från vad som tycks vara ett överdrivet normkritiskt förhållningssätt: 

 

Samtidigt som en breddning av bevarade och presenterade kulturuttryck är mycket 

viktig, leder idéer om att kulturarvet ska spegla vissa avgränsade grupper ofta fel. 

[...] Konsekvensen kan lätt bli att man tänker i termer av en slags pluralistisk 

representation av adderade kategorier. Det kan kortsiktigt framstå som 

progressivt, men riskerar i förlängningen att bidra till att befästa bilden av att olika 

kulturarv hör till specifika grupper. Sådana insatser har en tendens att reproducera 

föreställningar om att vissa kulturarv bara kan förstås av, eller intressera, personer 

med en viss grupptillhörighet.141 

 

Här formuleras vad som kan läsas som ett avståndstagande mot Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet, vars synsätt här får representera ett felaktigt användande av museerna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den museala expertisen konstrueras på olika sätt inom 

det studerade materialet. Här finns det också vissa skillnader mellan de olika utsagorna och 

en typ av balansgång framträder. Samtidigt som den museala professionen framhålls, 

särskilt i Ny museipolitik (2015), Kulturarvspolitik (2016) samt i Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet (2015), vill man också problematisera museets egen roll som 

reproducerande av strukturella orättvisor. I diskussionen om normkritik ställs både frågan 

om museernas legitimitet och medborgerliga fostran på sin spets. Man vill motivera 

museernas fostrande anspråk genom att ta avstamp i den tillgängliga expertisen som finns 

på museerna. Samtidigt skapar det normkritiska perspektivet en medvetenhet om 

museernas felbarhet, vilket riskerar att skapa trovärdighetsproblem. Här blir 

konstruktionen av ”den dåliga utställningen” en viktig beståndsdel för att motivera politiska 

beslut.  

 

6.2.3 Besöksinflytande 

Samtidigt som museerna ska tillhandahålla en expertis framhålls i det studerade materialet 

vikten av att besökarna kan ta till sig av det som visas. Som vi tidigare sett tycks tanken om 

kulturens status som ovärderlig för individer bygga på att det sker ett utbyte mellan det som 

visas och den som tar del av det. Att bara besöka en utställning är inte tillräckligt, besökaren 

måste uppnå ett känslomässigt engagemang för att besöket ska bli lyckat. Kopplat till detta 

finns också en vilja att besökarna ska förmå påverka museerna. Här ser vi ett exempel på 

hur välfärdens institutioner kan förhålla sig till ”den gode medborgaren”. Dahlstedt skriver 

att dagens konstruktioner av goda medborgare involverar vitt skilda intressenter, expertis, 

                                                   

141 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 69 
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auktoritet och kunskapssystem. Dagens ideal är idag ett aktivt medborgarskap där målet för 

samhällets olika instanser är att fostra individer som av egen kraft är motiverade och drivna, 

snarare än att medborgarna ”passivt” förlitar sig på samhället ska dagens medborgare göra 

aktiva val och ställningstaganden i livets olika skeden.142 

 

Det är av stort samhällsintresse att de gemensamt finansierade museerna når en 

bred och engagerad publik runt om i Sverige.143 

 

Här nämns både att publiken ska vara bred och engagerad. Det räcker inte att besökarna 

kommer till museet, de ska även vara engagerade. Detta blir rimligt först när vi ser detta 

med bakgrund av författare som exempelvis Simmel och tanken om att besöket måste 

engagera för att vara av godo. Detta faktum skapar dock problem rörande hur museernas 

framgång i sitt uppdrag ska mätas. Det är svårt att mäta graden av engagemang som varje 

enskild besökare på ett visst museum känner. Detta gör det svårt att mäta hur väl ett visst 

museum lyckas med sitt uppdrag.  

 

I utsagan ovan nämns också finansieringen – att det är viktigt att ”de gemensamt 

finansierade museerna når” ut. Om vi i det förra kapitlet såg museibesökarna som någon typ 

av elever (genom parallellen till skolan) blir besökarna genom detta skiftade fokus dessutom 

finansiärer. Här blir det faktum att besökarna (som skattebetalare) bidragit till att 

museernas existens viktig. Genom denna infallsvinkel tycks ytterligare en uppgift läggas till 

den redan långa listan av museala uppdrag: att vara värda att bekostas av våra gemensamma 

skattepengar – något som kan mätas bland annat genom hur relevanta museerna uppfattas 

av besökarna (i egenskap av medborgare). I dagens samhälle förväntas vi vara medvetna 

konsumenter gällande det mesta och gärna vara villiga att lära oss mer och uppdatera våra 

kompetenser.144 Att välja, eller konsumera, museibesök kan således bli en del av en sådan 

medvetenhet. 

 

En av regeringens kulturpolitiska prioriteringar är att värna kulturarvet för 

framtiden. I det ligger att skapa förutsättningar för att kulturarvet ska kunna 

bevaras och göras tillgängligt, men också att verka för att medborgarnas 

engagemang och intresse för kulturarvet ökar.145 

                                                   

142 Dahlstedt (2012) s. 61ff. 

143 Ny museipolitik (2016/17:116) s. 13 

144 Dahlstedt (200) s. 196-197 

145 Tid för kultur (2009/10:3) s. 25 
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I det tidigare avsnittet kunde vi se hur den museala expertisens trovärdighet konstruerades 

genom både ett stärkande av professionen och ett avstamp mot dåliga exempel. Dessa dåliga 

exempel kan utgöras av både en oreflekterad utställning som exkluderar minoriteter och ett 

överdrivet normkritiskt förhållningssätt. När fokus skiftar till att handla om museernas 

legitimitet som arena för besöksinflytande blir både målen och hotbilderna annorlunda. 

Målet blir en engagerad befolkning, aktiva medborgare som både tar till sig och påverkar det 

som visas. Dessa olika anspråk motiveras från olika håll. Behovet av den engagerade 

besökaren måste delvis förstås genom utsagan ovan – det handlar om att de offentliga 

museerna bekostas av skattepengar. 

 

Carleheden skriver att ett utmärkande drag för vår tid är en transformering av 

medborgaridealet. För att kunna skapa demokratiska, självständiga medborgare behövs 

fostran.146 Trots att människan tycks födas fri står det klart att frihet också förutsätter att 

medborgaren aktivt kan ta del i utformandet av de allmänna intressen och behov som staten 

skall tillfredsställa. Denna medborgarroll kräver både kunskap likväl som övertygelse om 

det politiska deltagandets betydelse. Skolelever behöver således först och främst lära sig det 

diskursiva deltagandets dygd.147 En liknande tanke åskådliggörs i citatet nedan, hämtat från 

Tid för kultur. 

 

Vi menar att kulturen måste vara relevant och angelägen för hela befolkningen. 

Kulturpolitiken ska bidra till en ökad mångfald och ett mångfacetterat kulturutbud 

och därmed till större valfrihet för var och en. Att många olika erfarenheter, tankar 

och historier tillvaratas och speglas är en förutsättning för en levande demokrati.148 

 

Jag ser förhandlingen mellan Expertis och Besöksinflytande som en typ av cirkelrörelse. För 

att kunna utöva den museala expertisen behövs ett besöksunderlag. Därför måste man från 

museal håll förhålla sig till besökarnas önskemål. Samtidigt krävs en aktiv, demokratiskt 

fostrad medborgare för att detta besöksinflytande skall kunna utövas. Detta förutsätter en 

tidigare fostran och kunskap. Detta kan ses som ett moment 22: för att besökaren ska kunna 

utöva inflytande på museerna krävs en förförståelse och tidigare ”museal fostran”. Det är 

också viktigt att ha i åtanke att museerna är beroende av besökarnas feedback, eller ”fostran” 

om man så vill. Detta för att vara angelägna och ”up to date” i samhället. Detta kommer att 

bli viktigt under nästa kapitel som behandlar museet som samhällsaktör. Vi kan således se 
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147 Ibid. s. 63 

148 Tid för kultur (2009/10:3) s. 22 
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ett växelspel där museet och besökarna tycks ägna sig åt en typ av förhandling där båda 

behöver vara öppna för den andres behov för att relationen ska fungera. 

 

Den ideala besökaren är som tidigare konstaterats aktiv och deltagande. Det räcker som vi 

tidigare sett inte med att enbart befinna sig på ett museum, en inre känsla/påverkan måste 

uppstå för att kulturens potentiellt goda verkan ska kunna uppstå. Samtidigt tycks det vara 

ett axiom att museerna som bekostas av offentliga medel vara tillgängliga för alla. 

Allmänheten i stort blir en uppdragsgivare, och ett museum med lågt besöksantal kan få 

problem med legitimiteten: varför ska skattemedel bekosta något som få människor tar del 

av? Detta problem hanteras på olika sätt i det empiriska materialet. I Ny museipolitik vill 

man till exempel lagstadga om ett användarperspektiv, som ska säkerställa att museerna blir 

medvetna om sina besökares önskemål.149 Detta kan ses som en garant för att den museala 

legitimiteten inte ska kunna angripas från detta håll.  

 

6.2.4 Slutsats: en flytande gränsdragning 

I kapitlet Museet som fostrare har olika aspekter av den museala fostran behandlats. Precis 

som i tidigare kapitel tycks de museala uppgifterna rymma gott om motsättningar och 

motstridiga direktiv. Kapitlet åskådliggör genom några olika nedslag hur relationen mellan 

museet och besökaren både är mångfacetterad och motstridig, samtidigt som utsagor som 

den om kulturens (potentiellt) goda inverkan på både individ och samhälle tycks fungera 

som ett sammanhållande kitt. Detta blir en viktig komponent under förhandlingen av den 

museala legitimiteten.  

 

En nyckel för att begripliggöra museernas komplexa förhållande till utövande av fostran 

kontra att vara en arena för besöksinflytande ligger i det jag ser som museernas dubbla 

roller. Museerna är både bärare av kulturella värden och samhällsinstitutioner. De uppgifter 

som följer med dessa uppdrag kommer i vissa fall att gå emot varandra, samtidigt som de 

också motiverar varandra. Om vi erkänner kulturens vikt för samhälle/individ blir det 

essentiellt att alla medborgare ges chansen att ta del av kulturella yttringar. Att ordna detta 

inom institutionella ramar blir ett sätt att säkerställa denna funktion.  

 

Samtidigt framträder olika bilder av besökaren i det studerade materialet. I avsnittet 

framträdde vikten av den museala expertisen, och tätt kopplat till detta fanns museets långa 

tradition av medborgerlig fostran. Samtidigt tycks ett annat medborgarideal – den 

                                                   

149 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 275ff 
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självständiga medborgaren som förmå ta till sig det visade vara typisk för vår tid.150 Den 

tredje aspekten kan kopplas till besökaren som skattebetalare, som kanske inte alls vill vara 

föremål för den museala fostran utan snarare få valuta för sina pengar. En slutsats blir att 

allt beror på vilken roll eller samhälleliga funktion man tillskriver museet. I Kulturen – det 

fjärde välfärdsområdet är själva essensen att kulturen ska ges status som en del av 

välfärden. Inom ramen för denna kontext blir museets fostrande funktioner mer begripliga. 

Vi kan i andra änden av skalan tänka oss ett mer liberalt perspektiv där de fostrande 

uppgifterna trängs undan för att tillgodose besökarnas önskemål. 

 

Vi ser således hur den museala legitimiteten konstrueras från två håll, från tanken om 

kulturens inneboende nödvändighet samt från institutionernas styrande funktion. Tanken 

om besöksinflytande blir bärande för att nå det individuella mötet med kulturen. Detta möte 

tycks, som materialet visar, vara beroende av att besökaren tar till sig det visade. Först då 

kan kulturens förbättrande potential infrias. Tanken om den museala expertisen lutar sig 

mot en lång tradition av medborgerlig fostran, där en parallell kan dras till skolans värld. 

Aronsson skriver i De historiska platsernas betydelse om samspelet mellan det gestaltandes 

potential att ”tala till” människor och skapa gemenskap och mening, samtidigt som detta 

ges stadga genom institutionella praktiker. Genom institutionen får gestaltningens 

artikulering både form och ekonomisk styrka.151 I det studerade materialet återkommer man 

gång på gång till relationen mellan besökaren och det som visas på museet. I nästa kapitel 

är ambitionen att se en större bild, där museet går från att vara viktig på individnivå till att 

ta plats som samhällsaktör.  

 

6.3 Museet som samhällsaktör 

Vi har tidigare sett hur museala uppgifter och målbilder konstrueras både utifrån bilden av 

museet som fri kunskapsinstitution och kring museet som fostrare. Under det tredje och 

sista temat har fokus skiftat till att behandla museet som samhällsaktör. Här har vi lämnat 

både frågan om hur den politiska styrningen ska organiseras och frågan om museets 

fostrande potentialer. Under denna rubrik har vi snarast lämnat museet för att blicka ut över 

det övriga samhället, samtidigt som dessa utsagor hänger ihop med de övriga kapitlen. Som 

vi kommer att se: det sker ett ständigt utbyte mellan museernas olika direktiv och målbilder. 

                                                   

150 Se exv Dahlstedt (2012) s. 61f 

151 Aronsson, Peter (2009) De historiska platsernas betydelser s. 149 
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Kapitlet är uppbyggt av tre olika delar. Dels finns två museala effekter: museet som 

problemlösare och museet som problemskapande. Dessutom finns en mer övergripande 

positionering, graden av samhällsengagemang. Detta delkapital har fått namnet Museet på 

gatan? Här blir således spridningen/effekterna av det problemlösande/problemskapande 

museet beroende av graden av samhällsengagemang. Syftet med den här modellen är att 

fånga in den inneboende komplexiteten i det studerade materialet samt att se hur materialet 

förhåller sig till olika kombinationer av möjligheter och risker inom det museala fältet.  

 

6.3.1 Museet som problemlösare  

Den första bilden vi ska undersöka handlar om konstruktionen av museet som en typ av 

samhällelig problemlösare i det studerade materialet. Den uppmärksamme läsaren kommer 

ihåg att tidigare kapitel behandlat museers positiva verkningar, både på individ och 

gruppnivå. Under denna rubrik är dock perspektivet bredare – och ansatsen delvis 

annorlunda än tidigare. Följande utsaga, hämtad från Tid för kultur (2009), åskådliggör 

detta. 

 

De värden vi värnar i bl.a. kulturmiljöer, konstnärliga uttryck och traditioner bildar 

en grund för vår personliga identitet och våra vägval, men är också en grund för de 

politiska eller ekonomiska överväganden som görs i samhället. Ett rikt kulturliv 

har alla möjligheter att utgöra en positiv kraft i samhället.152 

 

I citatet ovan nämns förvisso hur viktig kulturen är för den personliga utvecklingen, men 

också att kulturen är en grund för både ”politiska” och ”ekonomiska” överväganden. Här 

nämns också ”möjligheten” för kulturen att vara en positiv kraft. Precis som i de tidigare 

kapitlen tycks de goda värdenas förverkligande vara beroende av andra faktorer. Denna 

utsaga är långtifrån ensam i sitt slag. Det tycks inte heller handla om från vilket politiskt håll 

en utsaga är producerad, tanken om en (potentiellt) god samhällseffekt hittas inom hela det 

studerade materialet. Ovanstående citat kom från den borgerliga regeringen (anno 2008-

2014), nedanstående är hämtat från Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015), vars 

avsändare var en arbetsgrupp tillsatt av Miljöpartiet. 

 

                                                   

152 Tid för kultur (2009/10:3) s. 29 
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Vi behöver lära oss tala med varandra på riktigt, för att kunna lösa konflikter med 

ord och inte med vapen. Vi behöver en rad olika uttryckssätt för att hantera de 

existentiella frågor vi alltid kommer bära på som människor. Vi behöver redskap 

som hindrar oss att fly till olika former av destruktiva beteenden, riktade mot oss 

själva eller mot andra. Allt detta kan kulturen ge oss.153 

 

Precis som i de tidigare avsnitten märker vi i utsagan ovan att Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet tenderar att gå steget längre. Här ges kulturen en enorm potential: från att 

vara essentiell för människan på en individuell nivå kan kulturella värden även lösa väpnade 

konflikter. Här kan vi verkligen prata om goda samhällseffekter, som dock inte tycks 

preciseras närmare. Att använda kulturarvet som problemlösare eller som en brygga mellan 

olika grupper är ingalunda en ny tanke. Beckman skriver, med utgångspunkt i 

kulturutredningen 1995, att man från statligt håll balanserar mellan att värna om det 

svenska nationella kulturarvet och att ta hänsyn till invandrande gruppers kulturarv. Man 

antyder att ett “felanvänt” kulturarv kan skapa klyftor mellan grupper men att “rätt utnyttjat 

ger kulturarven en bas för integration”.154 Den potentiellt skadliga aspekten av museerna 

kommer att utforskas under nästa rubrik.  

 

Beckman pekar vidare på att kulturarvets legitimitet fortfarande är kopplad till gamla 

värden. Det är svårt att motivera ett politikområde som byggts på nationell självhävdelse 

och nationell identitetsuppfostran när denna vision inte längre kan uttryckas från politiskt 

håll.155 Beckman beskriver således en typ av statlig balansgång mellan nya och gamla 

värden.156 Viktigt blir också – som jag ser det – att knyta kulturens/museernas goda 

verkningar till områden som är prioriterade ”här och nu”. Om dessa värden inledningsvis 

var kopplade till nationalism och tanken på ett enat folk är det – som Beckman påpekar – 

rimligt att dessa ändras när samtiden förändras. Med tanke på detta är det rimligt att dagens 

”potentiella samhällsnytta” kommer att kopplas till nya värden. Detta ses i utsagan nedan, 

där kulturen kopplas till ett långsiktigt bevarande och ett hållbart, ekologiskt samhälle. Vi 

märker hur de museala målen uppstår i samklang med samhället: 

 

 

                                                   

153 Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 3 

154 Beckman (1999) s. 38 

155 Ibid. s. 39 

156 Ibid. s. 42f 
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För miljömässig hållbarhet är bevarandet av fysiska miljöer också särskilt centralt. 

Kulturarvet kan vara en katalysator för hållbarhetsinriktad förnyelse av olika 

platser. Det är t.ex. ofta mer resurseffektivt att återanvända byggda miljöer än att 

riva och bygga nytt. Att bevara historiska byggnader innebär att hushålla med 

miljöresurser eftersom varje konstruktion förkroppsligar stora mängder energi och 

råmaterial som använts vid dess uppförande.157 

 

En slutsats här blir således att de potentiellt goda effekterna av museum alltid kommer att 

vara bundna till den kontext i vilken de är producerade. I en tid då museernas existens inte 

längre kan motiveras genom nationsbyggande anspråk, som var fallet under det förra seklets 

början, tycks det istället vara ett tecken i tiden att knyta den potentiella museal nyttan till 

andra värden. Här används olika värden som är istället har kommit att bli betydelsefulla i 

vår tid. I utsagan ovan blir detta värde knutet till ekologisk hållbarhet. En liknande tendens 

kan skönjas i utsagan nedan (hämtad från Tid för kultur (2009)) där kulturens värde knyts 

till tillväxt och regionens attraktivitet, kanske särskilt viktigt från en regering som på ett 

tydligt sätt öppnade upp för ett samarbete mellan kultur- och näringslivet. 

 

Samtidigt bidrar de kulturella och kreativa näringarna även till regionernas 

tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft och därmed till det svenska välståndet. 

Kulturen bidrar till att främja regionernas attraktivitet, utveckling och tillväxt. 

Kulturens betydelse och potential bör tas tillvara och utvecklas av både nationella 

och regionala aktörer […].158 

 

En slutsats från det första delkapitlet är således den flexibilitet som finns kring museernas 

potentiella samhällsnytta. Det tycks gå att koppla denna nytta till de problemområden som 

textproducenterna själva ser i samhället. Dessa utsagor kan således även läsas som en 

indirekt förteckning över olika kulturrelaterade samhällsproblem – men också på dess 

lösningar. Viktigt i utsagorna ovan är just denna potential, det är inte säkert att denna effekt 

kan förverkligas. Som vi snart ska se finns också en typ av museala risker i materialet. 

 

6.3.2 Museet som problemskapande 

Precis som bilden av museet som problemlösare finns inom materialet finns även en 

motbild. Här framträder istället ett hot – museum som faktiskt kan skapa, eller åtminstone 

                                                   

157 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 68 

158 Tid för kultur (20009/10:3) s. 72 
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upprätthålla, samhälleliga problem. Detta tar sig bland annat uttryck inom följande citat, 

hämtat från Kulturarvspolitik.  

 

Kulturarv kan användas för att bidra till viktiga värden som kunskap och bildning. 

Kulturarv kan dock även användas för odemokratiska politiska syften och för att 

ställa grupper av människor mot varandra. Möjligheten att använda kulturarvet på 

olika sätt har sin grund i att det berör frågor av stor känslomässig laddning för 

många människor: det handlar om grundläggande frågor som vilka ”vi” är och 

därmed vilka ”de andra” är och var vi kommer ifrån.159 

 

Här blir det felaktigt använda kulturarvet en riskfaktor. Om vi tidigare har sett kulturen som 

innehavande en potential att skapa ett nytt och bättre samhälle tycks även risker finnas. 

Detta bör ses i en vidare kontext. En klassiker i sammanhanget är givetvis Nietzsche, vars 

tre typer av historieanvändning är flitigt använda. Nietzsche såg under sin egen tid (mitten 

av 1800-talet) att samhället tycktes överhistoriskt och fyllt med felaktiga 

historieanvändningar. Han gör redan här en distinktion mellan historia som ”tjänar livet” 

och historia som får livet att ”vissna och degenereras”.160 Nietzsche såg tre typer av 

historieanvändning. Den första är den monumentalitiska. Här blickar man tillbaka till 

dåtiden för att hämta inspiration från stordåd som skett. Det finns risker med detta, 

historien kan bli mytliknande och tolkas om för att passa olika ideologier.161 Typ nummer 

två är den antikvariska. Hos denna typ finns storhet i det lilla och den antikvariska 

människan känner en vördnad inför det gamla och lokala. Men, även här finns en risk: den 

antikvariska typen riskerar att tappa livets friskhet och förlora sig i de gamla tingen. Hon 

förstår att bevara, men inte skapa liv.162 Typ nummer tre är den kritiska. Här har människan 

tagit ett steg tillbaka för att granska det förflutna. Ibland behöver vi döma det som skett, 

samtidigt som vi också behöver se oss själva som ett led i denna kedja.163 

 

Intressant hos Nietzsche är således dels tanken på historiens nödvändighet för samhället 

och dels tanken på att vi kan bruka historien på ett felaktigt sätt. Lösningen för Nietzsche 

blir någon typ av Aristotelisk medelväg: en balansgång mellan överdrifter och felaktigheter. 

Jag har tidigare nämnt att museer kan ses som en arena där kulturpolitiska direktiv 

realiseras. Museerna skulle således – om vi tar avstamp mot Nietzsche – ses som en arena 

där bra eller dåliga typer av historiebruk realiseras. Det finns en god användning, men också 

                                                   

159 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 61 

160 Nietzsche [1874] (1998) s. 25-27 

161 Ibid. s. 42ff.  

162 Ibid. s. 51ff. 

163 Ibid. s. 57-58 
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en som är direkt skadlig. Detta ser vi exempel på i det studerade materialet, bland annat i 

följande citat från Ny museipolitik.  

 

Tendenser kan observeras som tyder på att konfliktnivån kring frågor om historia 

och kulturarv ökat i samhället, vilket också påverkat museerna. Utvecklingen mot 

större kulturell mångfald har lett till nya perspektiv på historien och på 

historieberättandet, men också till att frågor om identitet i vissa fall genererat 

diskussioner som varit svåra att hantera. För att olika synsätt inte ska fungera 

splittrande har det blivit allt viktigare att inte ta hävdvunna perspektiv för givna 

[...]164 

 

Nietzsches tanke om att en felaktigt använd historia kan vara direkt skadlig finns fortfarande 

kvar, och precis som på hans tid tycks historieskrivningen vara en förhandlingsarena fylld 

med inneboende konflikter. I utsagan ovan finns en medvetenhet om hur olika typer av 

historiebruk får olika konsekvenser. Inom ramen för det tidigare kapitlet, Museet som 

fostrare, diskuterades hur den museala legitimiteten åtminstone delvis konstrueras genom 

bilden av den museala expertisen.  

 

Sett i detta ljus kan det vara riskabelt för museerna att peka på sin egen (tidigare) funktion 

som upprätthållare av en diskriminerande samhällsordning. Samtidigt kan en 

självmedvetenhet, som visas i utsagan ovan, vara ett sätt att snarare öka trovärdigheten. 

Aronsson skriver i Historiebruk – att använda det förflutna om historiebruk både i dåtid 

och nutid att tanken om att kultur är bra är en till synes given utgångspunkt när 

kulturarvsfrågor diskuteras. Viktigt är dock hur detta formuleras av företrädare för olika 

verksamheter. Argumenten formuleras – och utredningar görs – för att nå resultat i ”rätt 

riktning”. Den allmänna synen på kulturens roll har dock förändrats, och därmed också de 

argument med vilka den motiveras.165 En liknande effekt tycks finna åt andra hållet – när de 

museala ”problembilderna” eller riskerna formuleras sker detta alltid mot en fond av det 

museum som ses som det ”optimala” och önskvärda. Om det ideala museet är ett som 

problematiserar givna sanningar kommer det ”dåliga” museet stå för ett oreflekterat 

historiebruk som tar gamla sanningar för givna. Detta synsätt kommer då att medföra 

problem. 

 

 

                                                   

164 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 28 

165 Aronsson, Peter (2004) Historiebruk – att använda det förflutna s. 230 
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Detta är ett exempel på ett område där det offentliga kulturarvsarbetet aktivt kan 

behöva motverka tendenser som finns i ett mer oreflekterat historiebruk. Det gäller 

att påminna om dessa mörka sidor och att se till att de offentliga institutionerna 

inte bidrar till en förskönande historieskrivning. Det gäller också att säkerställa 

bredden i den dokumentation över det förflutna som vi lämnar efter oss till 

kommande generationer.166 

 

I utsagan ovan blir den museala självreflektionen en nödvändig komponent i ett trovärdigt 

historiebruk. Detta belyser – återigen – den museala balansgång som tycks vara nödvändig 

för att navigera mellan de negativa ytterligheterna. Det problemskapande museet är således 

ett museum med ett felaktigt (antingen nationalistiskt eller överdrivet normkritiskt) 

innehåll och helt enkelt inte reflekterar tillräckligt över sin egen roll. Aronssons iakttagelse 

om att utredningars resultat och problemformuleringar är svaret på frågor som ställs är 

relevant även inom denna kontext. Problemformuleringarna i de olika utsagorna blir således 

frågor – vars svar/lösningar finns inbäddade i det egna materialet. Kort sagt: utredningarna 

har lösningarna på sina egna problemformuleringar.  

 

6.3.3 Museet på gatan? 

Som vi tidigare sett utgör problemskapande respektive problemlösande två potentiella 

effekter som museerna kan skapa på samhällsnivå. Dessa två är, som författaren ser det, 

beroende av en annan faktor -  graden av samhällelig inblandning eller samhällsengagemang 

hos museerna. I materialet framträder vikten av ett omfattande musealt 

samhällsengagemang: museet ska finnas ”på gatan”. Detta blir, som vi ska se, ytterligare ett 

direktiv för museerna att följa. Detta är dock – som så ofta är fallet – inte fritt från 

motsägelser. I Kulturen – det fjärde välfärdsområdet blir institutionerna ett forum där 

människors samhällsengagemang skall främjas och utvecklas:  

 

Utöka uppdraget till de statligt finansierade kulturarvsinstitutionerna till att även 

fungera som forum för att utveckla människors samhällsengagemang.167 

 

Här får kulturinstitutionerna rollen som en typ av samhälleligt nav från vilket positiva 

effekter ska sprida sig. Som vi har sett förut blir det tydligt hur museernas/kulturens olika 

roller tycks hänga ihop med varandra. Utsagan ovan blir rimlig först i ljuset av museets roll 

                                                   

166 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 62 

167 Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 6 
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som spridare av kunskap, kultur (med kulturens inneboende potentialer) och roll som 

fostrare av medborgarna. Samtidigt är denna tanke inte unik för Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet. Det tycks således inte essentiellt för att tillskriva kulturen/museerna 

denna roll att man ser kulturen som en del av välfärden. Vi ser istället hur tanken om att 

kultur ska kunna sprida goda värden runt om i samhället löper likt en röd tråd genom de 

studerade utsagorna, oavsett avsändare. 

 

Kulturarvsinstitutionerna åtnjuter ett stort förtroende i breda grupper tack vare 

den kunskap de besitter. Det är viktigt att utnyttja denna styrka för att skapa dialog 

i en tid när öppna samtal om gemensamma angelägenheter är satta under press i 

en offentlighet där grupp ställs mot grupp och positionering ofta är viktigare än 

kunskap. I en sådan situation är det viktigt att institutionerna kan vara med och 

skapa möjligheter till dialog, som överbryggar motsättningar och baseras på en 

vilja att lyssna på olika perspektiv.168 

 

Precis som tidigare är det tydligt hur utredningarna svarar på sina egna frågor. Tanken om 

museers nödvändiga samhällsengagemang är genomgående – men dess nödvändighet 

formuleras på olika sätt. I utsagan ovan skisseras en splittrad tid fylld av motsättningar 

mellan grupper. Här blir kulturen lösningen på problematiken. Samtidigt märker vi hur 

andra utsagor beskriver andra samhällsproblem, med den gemensamma nämnaren att (rätt 

använd) kultur blir lösningen. I Kraftsamling! (2009) tar sig det önskade engagemanget 

uttryck i en långtgående samverkan, som sträcker sig från museerna ut i samhället. Här finns 

en tanke om att det behövs ett inneboende engagemang ”in house” för att få rätt samhälleliga 

effekter. Utredningen framhåller sin egen roll som startare av nya nätverk i citaten nedan, 

något som kommer att rendera en ”trollspö-effekt”, vars innebörd inte preciseras vidare.  

 

Man kan tala om en ”trollspö-effekt”. Jag bedömer att det även i fortsättningen 

krävs någon med mandat av det slaget för att få i gång önskvärda 

utvecklingsprocesser där hårt arbete, kreativitet och samverkan sedan är de 

faktorer som kan leda till resultat.169 

 

Ytterligare en gemensam faktor är att det inte närmare beskrivs hur det samhällsengagerade museet 

ska lösa samhälleliga problem. Det tycks inte behövas, tanken på att kultur i sig är bra för både individ 

och samhälle tycks fungera som en brygga mellan dessa utsagor. Utsagornas uppgift blir snarare att 

                                                   

168 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 70 

169 Kraftsamling! museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) s. 33 
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peka ut sin specifika problembild och erbjuda lösningen på den genom sin kulturpolitik och 

så vidare. I Kulturarvspolitik tycks två problem särskilt angelägna: en ökande samhällelig 

splittring och hotet mot miljön i form av konsumtionshets och ett icke-hållbart samhälle. I 

det här dokumentet blir kulturen en potentiell problemlösare på bägge plan genom att 

erbjuda en hållbar samhällsutveckling, där kulturen både står för ett enande av olika 

människor samtidigt som kulturen också kan fungera i en ekologisk, miljövänlig kontext. 

 

Det är viktigt för en framtidsinriktad kulturpolitik att förhålla sig till känslor av 

utsatthet och oro för att förlora värdefulla delar av tidigare kulturmönster. Det 

gäller att främja olika bruk av kulturarv med utgångspunkt i människors faktiska 

upplevelser, särskilt i tider av förändringar.170 

 

Här märker vi hur samspelet mellan museet och det övriga samhället bygger på en ständigt 

pågående förhandling. Från ”samhällets” sida finns en oro över förändringar som museet 

skall stilla. Samtidigt tycks museets uppgift vara att styra om denna rädsla till något mer 

konstruktivt – olika bruk av kulturarv. Här handlar det – som jag ser det – om att hålla 

kontakten ”med folket”, utan att helt ge efter för dess krav. Hur detta de facto ska 

genomföras nämns dock inte närmare i denna utsaga.  

 

Vidare är kulturarvet viktigt som utgångspunkt för nyskapande, och därigenom för 

tillväxten också inom många kulturella och kreativa näringar. Nya idéer och 

lösningar på problem kan uppstå med kulturarv som utgångspunkt och som källa 

till kreativitet. Det är sällan detta kan uppnås genom instrumentella bruk av 

kulturarvet, utan det måste få framträda i hela sin komplexitet för att ge upphov 

till dessa värden.171 

 

Kulturen tycks möjlig att förena med det mesta som man vill uppnå i samhället. Utsagan 

ovan visar att kulturen förutom gemenskap och hållbar utveckling också kan stimulera de 

kreativa näringarna och generera ekonomisk vinning – förutsatt att det sköts på rätt sätt, 

annars kommer dessa potentiella vinster inte att kunna infrias. En slutsats från detta avsnitt 

blir således att alla studerade dokument framhåller vikten av att museet finns ”på gatan” 

som en aktiv samhällsaktör. Detta för att motverka olika typer av problem. Dessa problem 

är olika i det empiriska materialet. I Kraftsamling! yttrar det sig genom en bristande 

samverkan som leder till en ineffektiv museal organisation. Detta motverkar att museerna 

kan uppfylla sin uppgift. I Kulturen – det fjärde välfärdsområdet, Kulturarvspolitik och Ny 

                                                   

170 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 56 
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museipolitik är penseldragen bredare och man pekar på samhällelig splittring och 

miljöproblem. Vi ser således vikten av att museet finns ”på gatan”, som deltagande 

samhällsaktör. Detta ställs i materialet mot en annan bild. Denna bild är negativt laddad och 

framträder som både en nulägesbild och en hotbild i framtiden. Här ser vi bilden av museet 

”på glasberget”, det oengagerade och samhälleligt irrelevanta museet utan koppling till sin 

omgivning. Hur museet ska förhålla sig till sin förändrade samtid är ett genomgripande 

tema i Ny museipolitik (2016). Själva bakgrunden till att utredningen gjorts är att 

[behandla]  

 

hur vissa mer genomgripande samhällsförändringar påverkat förutsättningarna 

för museiverksamhet samt viktigare trender och utvecklingstendenser som kan 

förväntas vara av betydelse framöver.172 

 

Här framträder också bilden av ”det frånsprungna museet”, och tydligt blir att museet inte 

kan uppfylla sina uppgifter om det inte anpassar sig till den förändrade samtiden. I Ny 

museipolitik beskrivs att utredningens direktiv beskriver de pågående förändringarna i 

samhället som genomgripande. Det gäller t.ex. utvecklingen på kommunikationsområdet, 

att inlärningssätt och samarbetsformer förändras och att nya former av kreativitet 

utvecklas.173 Museet ”på glasberget” blir ytterligare en hotbild. Museet utan kontakt med 

samhället kan inte uppfylla sina uppgifter. En paradox inom de museala direktiven tycks 

vara att museet ska vara tillgängligt för besökarna samtidigt som det tycks finnas en tanke 

om att besökarna själva måste lockas till museet genom olika incitament. Kort sagt: alla 

människor bör gå på museer, men de kommer inte att göra det utan att verksamheten 

förändras för att vara relevant för dem, de tycks helt enkelt inte veta sitt eget bästa. Precis 

som tidigare betonar det empiriska materialet olika aspekter som måste förändras för att 

detta ska kunna realiseras. 

 

Vi har tidigare sett hur de museala uppgifterna konstrueras genom ett samspel med bilden 

av den goda medborgaren. Detta blir en viktig faktor även här. I materialet framträder vikten 

av att alla människor besöker museet. Det tycks också som att det finns vissa besökare som 

blir särskilt viktiga att nå – de som inte kommer till museet i vanliga fall och således inte 

upplever kulturens goda verkningar.  

 

Detta kan ses med bakgrund av Bourdieus numera klassiska teori om habitus och socialt 

kapital. Habitusbegreppet blir för Bourdieu både en genererande princip för objektivt 

                                                   

172 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 11 

173 Ibid. s. 28 
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klassificerbara praktiker och ett system för att klassificera samma praktiker. Dessa 

förmågor, samt förmågan att särskilja och värdera dessa praktiker och produkter definierar 

habitus.174 Här uppstår ett system av skillnader och särskiljande positioner av olika grupper. 

En betingelse definierar av det som den inte är och vad som skiljer den från andra. På 

samhällsnivå uppstår olika livsstilar som systematiska produkter av habitus. Dessa blir till 

teckensystem när de tolkas i förhållande till varandra. Grupper och individer särskiljer sig 

genom en mängd olika egenskaper och praktiker.175 Här ser vi således hur olika grupper av 

människor får olika egenskaper och vanor som en del av en större social konstruktion. 

Bourdieu skiljer på ekonomiskt och kulturellt kapital. Tillgången/bristen på dessa ger olika 

handlingsmöjligheter.176 I Kulturarvspolitik kan man läsa att: 

 

Den ekonomiska omvandlingen har i Sverige varit särskilt märkbar i mindre städer 

och på orter där tidigare dominerande industrier och ibland hela näringar 

försvunnit. I fall då dessa förändringar medfört socioekonomiska problem har de 

ibland kunnat leda till motstånd mot samhällsutvecklingen och ibland mot nya 

kulturella uttryck […]177 

 

Sett genom Bourdieus teorier kan vi skönja en samhällsgrupp som tycks sakna både 

ekonomiskt och kulturellt kapital. Dessa människor förmår inte ”bejaka 

samhällsutvecklingen” . De är skeptiska mot ”nya kulturella uttryck”. De är arbetslösa 

eftersom industrierna har lagts ner. De kommer antagligen inte att rösta på ”rätt” partier, 

utan snarare söka sig till främlingsfientliga alternativ. Här kan kulturen/museerna ses som 

ett medel för att omvända dessa människor, eller åtminstone addera kulturellt kapital. 

Återigen märker vi hur museets institutionella roll som diskursivt inlemmande blir tydlig; 

genom att nå och förändra enskilda individer kan positiva samhällseffekter uppnås. Detta 

blir en metod för att fostra den självständiga, delaktiga, goda medborgaren som kan göra 

upplysta val i liberal anda. Detta vävs ihop med tanken om kulturens inneboende godhet. 

Här ser vi således hur olika diskursiva praktiker förmår att bygga på och stärka varandra. 

 

6.3.4 Slutsatser: en kombination av möjligheter och risker 

Inom ramen för detta avsnitt tog vi klivet ut ur museerna, för att istället rikta blicken mot 

det omgivande samhället. Gemensamt för materialet är en tanke om att museerna ska kunna 

                                                   

174 Bourdieu, Pierre [1986] (1993) Kultursociologiska texter s. 298 

175 Ibid. s. 301ff 

176 Ibid. s. 307 

177 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 53 
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ge effekter även utanför sina egna väggar. Hur detta egentligen ska gå till beskrivs i överlag 

ganska vaga termer. En tanke som finns i Kulturen – det fjärde välfärdsområdet tycks 

handla om hur institutioner kan bi publika mötesplatser, som i sin tur kan generera ett 

samhällsengagemang.178 En annan tanke tycks vara att det man kan lära sig på museerna 

(källkritiska aspekter, tolerans, etc.) kan skapa positiva samhällseffekter i form av mer 

toleranta, upplysa medborgare. Denna tanke finns i bland annat Kulturarvspolitik.179 Från 

borgerligt håll syns en ambition kopplad till samverkan och näringsliv. Här blir det tydligt 

hur texterna bär på lösningarna till sina egna problemformuleringar. Kulturen/museerna 

tycks bli till ytor där olika möjligheter kan projiceras. Här motiveras således museernas 

existens genom dess potential att vara med och bygga ett nytt och bättre samhälle. Hur detta 

samhälle konkret ska utformas beror på politisk vision, som skiljer sig mellan de olika 

utsagorna.  

 

I det inledande analyskapitlet diskuterades relationen mellan kulturpolitiken och dess 

objekt. Här syntes hur det finns ett komplext förhållande mellan politiska strävanden och 

en tanke om kulturens självständighet. Diskursiva ramar förhandlas fram och skapar 

gränser för hur politiken ska arbeta. Samtidigt märker vi i föregående stycke hur politiken 

kan verka betydligt mer subtilt än att styra enskilda utställningar. Här blir museerna en 

arena för ett förbättrat samhälle, en del av en större politisk vision.  

 

Detta kapitel åskådliggör vidare hur den museala graden av samhälleligt deltagande 

antingen kan försvaga eller förstärka de budskap med vilka museet har laddats. Idealet är 

ett museum med ett gott innehåll och starkt samhällsengagemang, som beskrivet ovan. Ett 

museum med dåligt innehåll men starkt samhällsengagemang blir däremot en negativ 

samhällskraft. Här blir museet en arena som laddats med goda eller dåliga värden. När detta 

sedan når samhället blir effekten således antigen positiv eller negativ. Här märker vi också 

hur olika diskursiva praktiker förhåller sig till varandra. Motbilder tycks ständigt 

konstrueras för att motivera de egna idéerna som finns i de olika studerade utredningarna; 

formulerade som ”om vi inte gör X kommer negativa konsekvenser att följa”. 

 

Ytterligare en aspekt blir bärande i detta kapitel. Här handlar det om att se den potentiella 

samhällsnyttan utifrån museernas förmåga att nå ut till riskgrupper. Här ser vi med hjälp av 

Bourdieu vilka människor som blir mest angelägna att nå – de som själva inte söker sig till 

kulturella sammanhang, och som därmed tycks vara mer mottagliga för dåligt inflytande. 

När det Kulturarvspolitik beskrivs att ”Det är viktigt för en framtidsinriktad kulturpolitik 

                                                   

178 Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 6 

179 Se exv Kulturarvspolitik (2016:17:116) s. 110 
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att förhålla sig till känslor av utsatthet och oro180” är det möjligt att skönja vad som liknar 

en brottsförebyggande tanke. 

 

Man vill således använda museer för att lösa samhälleliga problem, men hur detta rent 

konkret ska gå till beskrivs inte närmare. Lösningen tycks finnas i en kombination av en 

allmän idé om kulturens inneboende nytta, museernas potentiella fostran (se föreg. kapitel) 

samt en möjlighet att öka det kulturella kapitalet i riskgrupper. Det blir således extra viktigt 

att nå de som inte självmant besöker museerna. Samtidigt finns det potentiellt negativa 

effekter av ett museum med fel innehåll. Här tycks finnas en Nietzscheansk tanke om att den 

felaktigt använda historien är en riskfaktor för både individ och samhälle. Vi har tidigare 

sett att graden av framgång i ett museibesök tycks avgöras av graden av engagemang som 

uppstår hos besökaren. I kontexten för det här kapitlet handlar det framförallt om att 

engagera på rätt sätt.  

 
 

 

7. Avslutande reflektioner 

 

Studien har visat hur museernas mål och samhällsnytta konstrueras från flera håll och på 

olika sätt inom ramen för det studerade materialet. Detta tar sig uttryck genom en komplex 

process där olika artikulationer och diskurser både kan sam- och motverka varandra, och 

där olika krafter vill ladda vissa nyckelbegrepp med sina egna innebörder. Denna 

diskursernas kamp manifesteras exempelvis i hur utsagorna förhåller sig till den 

kulturpolitiska styrningen i relation till det museala självstyret samt i hur utsagornas 

kulturpolitiska lösningar ställs emot de problembilder som dokumenten presenterar. Här 

pågår en kamp där det gäller att ha den bästa lösningen – och således även inneha den 

problembild som uppfattas som mest angelägen. 

 

I studien har museernas uppgifter kategoriserats utifrån de tre huvudkategorier som 

författaren funnit i det empiriska materialet. Dessa kategorier har i sin tur analyserats och 

strukturerats på olika sätt. Det här har varit en metod för att åskådliggöra materialets 

inneboende komplexitet där politiska strävanden ständigt går hand i hand med äldre idéer 

om bland annat kulturens inneboende godhetspotential.181 Vi har således sett hur olika idéer 

                                                   

180 Kulturarvspolitik (2016:17:116) s. 56 

181 Se exv Kraftsamling! museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) s. 157 samt Kulturarvspolitik 
(2016/17:116) s. 60 för exempel på utsagor som åskådliggör detta samspel. 
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hämtat stöd från olika håll för att bygga sin egen legitimitet. Ibland har flera tankegångar 

kunnat förstärka varandra. Som ett exempel på detta kan nämnas hur tanken på museet som 

fri kunskapsinstitution fungerar väl med utsagor om både kulturens inneboende potential 

och museers fostrande anspråk. Samtidigt finns också utsagor som tycks stå emot varandra. 

Här kan nämnas hur museet både ska hållas fri från kulturpolitisk intervention samtidigt 

som kulturpolitiken både formulerar uppdrag och ramar för styrning.182 Vi ser också ett 

komplext förhållande till besökarna – som både ska fostras och bildas samtidigt som museet 

måste vara relevant för besökarnas olika intressen och bakgrunder, samt lyhört för deras 

önskningar. Besökarna fungerar både som föremål för fostran och som en typ av 

självständiga konsumenter i liberal anda, förenligt med ett nytt medborgarideal.183 

 

Dessa olika direktiv och motsägelser har i studien setts som ett uttryck för en diskursiv 

förhandling, med inspiration från Laclau & Mouffes diskursbegrepp. Här har således 

betydelsefulla ord och begrepp kunnat laddas med olika typer av innehåll, från olika håll. 

Genomgående har vi sett hur kulturen/museerna förväntas vara flera saker på samma gång. 

Detta exemplifieras i utsagan nedan, hämtad från Ny museipolitik (2015): 

 

Det är avgörande att den del av museernas kärnverksamhet […] är väl utförd, 

kunskapsbaserad och öppen för olika relevanta perspektiv. Den ska vara så 

attraktivt utformad att den kan konkurrera med andra upplevelser i dagens 

landskap av lättillgängliga medier. Verksamhetens kvalitet är viktig för 

museiinstitutionernas förtroende hos publiken men också ur uppdragsgivares och 

finansiärers perspektiv.184 

 

Här lyfts flera aspekter fram, som diskuterats i studiens föregående kapitel: ett 

kunskapsperspektiv, öppenhet, besöksinflytande, relevans, legitimitet, förtroende, med 

mera. Alla dessa kvaliteter ska således kunna extraheras från samma hus – och frågan är 

vad dessa värden egentligen fyller för funktion.  

 

                                                   

182 Här kan exv. Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 12 samt Kulturen – det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 7 
utgöra exempel på denna dynamik.  

183 Dahlstedt (2009) s. 110f 

184 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 273 
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7.1 Att konstruera museet: diskurs och hegemoni 

Studien har visat hur museet fylls med olika typer av uppgifter och målbilder från olika håll 

inom materialet. En gemensam nämnare tycks vara att museerna ska vara mycket mer än 

bara museum. Här blir det intressant att resonera kring skälen till denna bredd av uppgifter 

– och det omfattande anspråk som de innebär. För att nå svaret på dessa frågor krävs en typ 

av omkastning av perspektiven. Analysen har hittills förts genom en granskning av 

utsagorna i det studerade materialet. I den avslutande reflektionen blir den bärande frågan 

snarare i vilket samhälle som dessa utsagor är tänkbara, eller till och med nödvändiga. Målet 

med avsnittet blir att närma sig denna fråga genom trådar som hämtats upp från de 

föregående avsnitten i studien. Tillsammans är dessa tänka att bilda ett sammanhang, där 

de olika utsagornas ses som delar i en större, hegemonisk helhet. Ambitionen blir så att säga 

att skissa konturen av det samhälle där dessa utsagor blir nödvändiga. Detta sker med hjälp 

av Laclau & Mouffes begreppsapparat.  

 

Det tycks åtminstone vid en första anblick finnas en utbredd konsensus om vad ett museum 

är. De olika utsagorna tycks utgå från samma övergripande definition, som i sin tur hämtar 

stöd i ICOM:s definition som presenterades i bakgrunden. Det finns här ett gemensamt 

ramverk. Att museerna ska vara riktade till allmänheten, att de ska visa utställningar, och så 

vidare, tycks alla vara ense om. Det förs inte heller i debatten någon diskussion kring vad ett 

museum de facto är, vilket också talar för att en konsolidering av dessa yttre ramar skett. 

Samtidigt märker vi att det inom dessa diskursiva ramar pågår en ständig 

förhandlingsprocess. Denna handlar om vilket innehåll museet bör fyllas med samt vilka 

organisatoriska beslut som är tänkbara att fatta inom ramen för den rådande diskursen. 

Genom dessa konflikter upptäcker vi hur ovan nämnda konsensus tycks vara byggd på 

bräckligare grund än vad man tror vid en första anblick. De olika texterna som legat till 

grund för denna studie fyller bilden av museet med delvis olika uppgifter. Om dessa 

respektive bilder skulle förverkligas fullt ut skulle också själva ramarna för den museala 

verksamheten förändras, eller till och med sprängas, då dessa pekar åt olika håll.  

 

Sett genom Laclau & Mouffes diskursbegrepp185 tolkar jag den variationsrikedom som finns 

gällande de museala målen som ett tecken på att museerna ingår i flera olika diskurser 

samtidigt. Därför blir det möjligt att fylla begreppet med flera olika typer av innehåll. I 

studien framträder också flytande signifikanter, begrepp som är möjliga att tolka på flera 

olika sätt. Här kan nämnas nyckelord som styrning, fostran, kunskap och besöksinflytande. 

I materialet får dessa begrepp olika innebörder beroende på utsagans avsändare. De olika 

utsagorna som studien baseras på fungerar härmed som olika typer av artikulationer som 

                                                   

185 Se Laclau & Mouffe [1985] (2008) s. 33ff 
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tillsammans omförhandlar och omformar diskursen i samspel med det omgivande 

samhället. Studien har visat att de flytande signifikanterna kunnat laddas med olika värden. 

Detta åskådliggjordes bland annat i det första analyskapitlet, där alla utsagor tycktes eniga 

om vikten av den museala friheten. Här kunde dock en granskning av utsagorna visa att 

denna frihet konstrueras som både frihet från kulturpolitisk inblandning och frihet genom 

densamma. Ordet frihet blir gemensamt, men begreppets innebörd blir kontextbundet och 

således öppet för olika innebörder och tolkningar. 

 

7.2 Välfärden och museet som ett sammanhållande kitt 

I inledningen ställde jag frågan om vem eller vilka museet egentligen är till för. I materialet 

framträder olika tendenser, som tillsammans bildar svar på frågan. En tendens går att 

koppla till en konstruktion av gemenskap. Genom analysen framträder bilden av museet 

som en sammanhållande faktor på individ- grupp- och samhällsnivå. Genom museerna ska 

vi förstå vad vi har gemensamt som människor, alldeles oavsett erfarenhet och bakgrund – 

och skapa gemensamma berättelser byggda på nya värden. Här skapas en enande och 

konfliktlösande funktion, som ett samhälleligt kitt. Denna aspekt återfinns inom alla 

studiens kategorier. Sett i ett större sammanhang blir museet en länk mellan det individuella 

och kollektiva och en brygga mellan det förflutna och nuet i ett föränderligt samhälle. I 

materialet reproduceras bilden av gemenskap och sammanhållning, delvis med museet som 

grund. Materialet syftar således till att förena subjekt som idag inte har något gemensamt. 

Här tycks en typ av mytbildning ske, en myt om sammanhang och delaktighet med museal 

grund. Museet både upprättar och reproducerar kollektiva värden i ett individualistiskt 

samhälle. 

 

I materialet kan vi se hur museernas uppgifter ofta har ett samhällsförbättrande perspektiv. 

Förutom att utgöra en källa till kunskap ska museibesöken fostra kritiskt tänkande, bildade, 

självständiga medborgare. Genom de olika utsagorna ges vi ledtrådar till vilka problem som 

utredningarna anser angelägna att lösa. Detta exemplifieras i bland annat Kulturarvspolitik, 

där utredningen ser ökad polarisering, främlingsfientlighet och en misstro mot förändringar 

som stora samhälleliga problem. Detta kopplades till nedlagda industrier, avfolkning och 

arbetslöshet.186 Här konstrueras bilden av kulturen som ett motverkande serum mot dessa 

problem. När genomgripande samhällsförändringar sker finns kulturen där för att skapa 

gemenskap och sammanhållning. Man skulle kunna säga att kulturen blir ett medel för att 

överbrygga samhälleliga gap, där välfärdens funktioner inte längre förmår göra detta. Där 

samhället är ohållbart finns kulturen och museerna där för att lindra skadeverkningarna; vi 

                                                   

186 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 53 
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märker inte minst detta när museet som samhällsaktör diskuteras. Museerna/kulturen 

framställs bland annat som ett medel för att motverka ”socioekonomiska problem” som 

uppstått, exempelvis i städer där ”tidigare dominerande industrier” försvunnit.187 Här ser vi 

hur det finns stora samhälleliga problem, och det tycks som att kulturen ska stå för 

åtminstone en del av lösningen på dessa. Hur detta rent konkret skall ske lyser dock, som vi 

tidigare sett, med sin frånvaro.  

 

Sett i detta sken blir den bredd av uppgifter som åläggs museerna mer eller mindre desperata 

försök att överbrygga klyftorna i en tid där konkreta välfärdsförbättringar tycks omöjliga att 

genomföra. Sedan 1980-talet har genomgripande förändringar i form av privatisering, 

rationalisering och åtstramningar utmärkt den svenska välfärden.188 Ur ett 

välfärdsperspektiv handlar det vidare om vilka tjänster som samhället skall tillhandahålla 

till dess medborgare. Här finns olika grader av statlig inblandning, allt från en så kallad 

nattväktarstat till att bli betydligt mer omfattande. Rothstein beskriver två olika sätt att se 

på relationen mellan staten och medborgarna. På ena änden av skalan finns idén om 

välfärdsstaten som ett ekonomiskt system där merparten av medborgarnas ekonomiska och 

sociala behov kan tillgodogöras. På andra änden av skalan finns tanken om välfärdsstaten 

som en förtryckarmekanism som kväser individuella uttryck till förmån för en 

konformitet.189 

 

I ljuset av detta blir diskussionen om till exempel normkritiska utställningar också en 

diskussion om välfärdens omfattning. Sett som en välfärdsinstitution får museerna både 

större samhälleligt mandat och mer omfattande ansvar. Denna förändring, inte minst 

framväxten av det museala fältet som eget politikområde, får således ses med bakgrund av 

en mindre omfattade välfärd. I materialet kan vi se hur de olika dokumenten förhåller sig 

till den allmänna välfärden på olika sätt, där de olika utsagorna erbjuder olika versioner av 

relationen kultur-välfärd. Här följer också olika direktiv gällande museernas finansiering 

och verksamhetens ”ovärderlighet”. I ena änden av denna skala hittar vi Tid för Kultur 

(2009) och Kraftsamling! (2009) där man öppnar upp för ett ökat samarbete mellan 

kulturen och näringslivet.190 Här blir en konsekvens att man snarare rör sig bort från tanken 

om museerna/kulturen som en del av välfärden. I andra änden av skalan finns Kulturen – 

det fjärde välfärdsområdet (2015). Här blir den statliga inblandningen hög, och det finns i 

detta dokument betydligt mer långtgående ambitioner gällande kulturinstitutionernas 

                                                   

187 Kulturarvspolitik (2016/17:116) s. 53 

188 Scheirup Carl-Ulrik, Den sociala exkluderingen i Sverige - Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i 
förändring s. 53 

189 Rothstein, Bo (1994) Vad bör staten göra? s. 43ff 

190 Se exv Tid för kultur (2009/10:3) s. 28 
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samhällsengagemang. Liknande tendenser, men i lägre grad, kan spåras i Ny museipolitik 

(2015) och Kulturarvspolitik (2016). Kulturen/muserna blir i båda fallen så mycket mer än 

att bara besöka en utställning. Sett i en välfärdskontext blir museet en del av det offentliga, 

det gemensamma. Här blir museets bildande, fostrande och samhällsförbättrande 

potentialer viktiga. Historien visar att det svenska välfärdsbygget gick hand i hand med ett 

bildande av folket191 och här kan vi se en parallell till hur museerna ska fungera på ett 

liknande sätt.  

 

Genomgående i det studerade materialet framkommer vikten av att museet ska 

tillhandahålla kunskap. Som tidigare nämnts går detta hand i hand med större 

fostransanspråk. Om vi ser detta i en välfärdskontext blir det fostrande museet en del av ett 

större ideologiskt bygge där oönskade element ska byggas bort för både individernas egen 

och samhällets skull. Här handlar det, som materialet visar, om att förebygga 

främlingsfientlighet och splittring – något som ses som ett av flera potentiella samhällshot 

av idag. Med hjälp av Bourdieus teorier om habitus och kulturellt kapital har vi kunnat 

skönja vilka människor som utgör detta hot: de som saknar både ekonomisk, och framförallt 

kulturellt, kapital. Medborgarna, speciellt de kulturellt oupplysta, blir i detta sammanhang 

en typ av tabula rasa som riskerar att fyllas med ett felaktigt, anti-demokratiskt innehåll. 

Denna aspekt beskrivs bland annat hos Standing, vars globala prekariat ses som ett 

potentiellt hot mot den rådande ordningen.192 I materialet blir museerna/kulturen ett sätt 

att fånga upp dessa element, för att rädda dem av kulturen. Utsagor om livslångt lärande 

blir därför särskilt intressanta. Här blir kulturen en del av en större helhet, där dagens 

samordnade, transnationella EU-ambitioner bildar ett ramverk för den ideala medborgaren 

av idag i en större internationell kontext.193  

 

7.3 Slutligen: Möjligheternas hus? 

Utsagorna förenas i en tanke på stora museala möjligheter, något som också inspirerade till 

studiens titel. Målet blir att förverkliga en inneboende potential, en tanke om att vi kan nå 

målen även om vi har en bit kvar. Potentialen stammar från bilderna av det goda museet, 

vars potential ännu inte kunnat förverkligas. Detta ideal ser olika ut inom ramen för de olika 

kulturpolitiska texterna som legat till grund för studien. Sett som en del av en diskursiv 

process kan vi således se hur bilden av Det goda museet konstrueras genom olika 

                                                   

191 Se exv Larsson, Jan (2008) Folkhemmet och det europeiska huset s. 70 

192 Standing, Guy (2011) Prekariatet, den nya farliga klassen s. 9 

193 Europakommissionens Memorandum om livslångt lärande. http://eur- lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11054  
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artikulationer. Det finns olika versioner av det goda museet i de olika utsagorna – det goda 

museet blir möjligt att fylla med olika innehåll, anpassad till de kulturpolitiska lösningar 

som varje styrdokument erbjuder. Detta tycks dock bara kunna ske inom vissa diskursiva 

gränser, något som illustreras av den kritik som framfördes mot Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet. Delar av detta dokument tycks således ha trätt över gränserna för en 

möjlig kulturpolitisk intervention.  

 

Det goda museet ställs i materialet hela tiden mot en motbild, Det dåliga museet. Hos 

Nietzsche blir den felaktigt använda historien en riskfaktor för både individ och samhälle.194 

I studiens material framträder en korrelerande bild, där museerna riskerar att bli en arena 

för både felaktig politisk styrning och ett innehåll som reproducerar diskriminerande 

normer.195 Här blir det, som tidigare beskrivits, givande att använda sig av en tanke om Den 

andre som en del av det teoretiska ramverket. Precis som hos Hegel konstrueras bilden av 

jaget/det egna mot bilden av Den Andre. Det är genom det dåliga museet, som både kan vara 

en framtidsdystopi och en nulägesanalys, som det goda museet kan konstrueras och fyllas 

med innehåll: ”här är problemet, vi sitter på lösningen”. 

 

Om vi vidare använder oss av de museala direktiven för att förstå samhället framträder en 

bild där gamla samhällsinstitutioner både skall bevaras och motiveras inför framtiden. Trots 

att både tiderna och själva incitamenten förändrats fyller museerna, som beskrivits ovan, en 

viktig funktion. I materialet kan museernas breda och mångfacetterade funktioner ses som 

en metod för att knyta institutionerna till goda effekter som samhället inte klarar sig utan. 

Museerna knyts till värden som bildning, kunskap och demokrati. Inom ramen för 

materialet framträder en blandning av både gamla axiom och nyare modeord, hela tiden 

laddade med goda värden. Detta kommer till uttryck i utsagan nedan, hämtad från Tid för 

kultur (2009): 

 

Materiella och ekonomiska hänsyn behöver vägas mot djupare mänskliga, sociala 

och kulturella värden. Kulturpolitiken bidrar därmed till att sprida och förankra en 

humanistisk människosyn i samhället.196 

 

En möjlig slutsats är att se de vitt skilda uppgifter som museerna tillskrivs i det studerade 

materialet som uttryck för ett (verkligt eller ej) hot mot museernas och välfärdens själva 

                                                   

194 Nietzsche [1874] (1998) s. 25-27 

195 Se exv Kulturen det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 5ff 

196 Tid för kultur (2009/10:3) s. 29 
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fundament. Denna hypotes leder oss återigen tillbaka till samhället: i vilken samhällelig 

kontext blir dessa konstruktioner egentligen rimliga och nödvändiga? 

 

Vi har tidigare sett hur kulturinstitutionerna under det förra seklet blev en del av ett större 

nationsbyggande. Museerna kunde användas till konstruktionen av det gemensamma och 

till legitimerande av den rådande ordningen, som arenor för nationen att berätta sin 

historia.197 Idag känns inte denna uppgift varken självklar eller ens önskvärd. 

Kulturinstitutionerna har således blivit av med en uppgift som tidigare var bärande för dess 

legitimitet, samtidigt som kraven utifrån hårdnar. Nilsson skriver i Kulturens nya vägar att 

det ofta är kostsamt att driva kulturinstitutioner - samtidigt som kulturinstitutionerna å sin 

sida inte kan tillgodogöra sig produktionsförbättringar i samma utsträckning som 

exempelvis industrin. Kultursektorn har således drabbats av det som kallas för Baumols 

sjukdom. För att möta detta blir lösningen att antingen sänka kulturarbetarnas löner, att 

höja priserna eller att bli beroende av offentliga bidrag, eller en kombination av alla.198 

 

För att motivera att museerna ska bekostas av skattemedel måste museerna förhålla sig till 

skattebetalarnas önskningar. Inom materialet poängteras gång på gång vikten av att finnas 

till för besökarna och att förändras efter besökarnas behov. Detta bör ses med bakgrund av 

andra samhälleliga förändringsprocesser Intåget av New public management under 90-talet 

fick också en återklang inom kultursektorn. Detta har lett till ökande krav på redovisning 

och dokumentation. Denna typ av styrning ser olika ut, beroende på både nation och 

sektor.199 Gemensamt är dock en inspiration från näringslivet och ökad övervakning av 

verksamheterna.200 I nedanstående utsaga från Kulturen – det fjärde välfärdsområdet 

(2015) åskådliggörs detta. 

 

Kultur och utbildning har under de senaste decennierna präglats alltmer av det vi 

kallar nyttoideal. Dess effekter ska vara enkelt mätbara i enlighet med systemet 

”new public management”. Utrymmet för bildning som syftar till att omvandla hela 

människan, hens inre förmåga, insikter, moraliska och etiska uppfattning, har 

snävats in [...201 

 

                                                   

197 Aronsson (2004) s. 62 

198 Nilsson (2003) s. 430 

199 Sahlin-Andersson National, International and Transnational Constructions of New Public 
Managements s. 1  

200 Lane, Jan Erik (2000) New public management s. 81-82 

201 Kulturen, det fjärde välfärdsområdet (2015) s. 7 
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Jag tror att relationen mellan tanken på kulturen som ovärderlig å ena sidan och NPM- 

inspirerade styrmetoder inom kultursektorn å andra sidan bör ses som ett exempel på en 

diskursiv förhandling. I materialet (se exempelvis utsagan ovan) fastställs att den museala 

verksamheten inte går att mäta i siffror och mätbara effekter. Här behövs således andra 

metoder för att mäta den museala framgången. I Ny museipolitik ges förslaget att införa en 

typ av kollegial granskning för att säkerställa museernas kvalitet.202 Detta kan ses som ett 

uttryck för en vilja till självutvärdering. Jag tror att detta kan ses som en typ av eftergift till 

en NPM- inspirerad verksamhetssyn där organisationer ständigt måste granskas, samtidigt 

som denna självgranskning sker inom en kontext där kulturen samtidigt är ovärderlig och 

omätbar. Här blir också kulturen ett område att försvara mot potentiella skadeverkningar, 

något som tar sig uttryck ovan. Istället för att bli granskade av någon utifrån granskar 

institutionerna sig själva istället. Självreflexiviteten blir som en följd av detta en av flera 

grundpelare för att lyckas med sitt uppdrag och skapa legitimitet. Museerna visar härigenom 

att de är villiga att förändras i samklang med tiden – samtidigt som detta sker med ett 

inneboende motstånd mot att låta verksamheternas framgång mätas i siffror.  

 

Vi ser således hur museernas uppgifter och mål aldrig blir fixerade. Detta är snarare en 

ständigt pågående process där museet också tycks pendla mellan olika funktioner. Ibland 

som fostrande, ibland som fostrad. Genom att visa en vilja av till sig av besökarnas 

önskningar skapas ett växelspel som både förmår motivera museernas existens och 

garantera deras fortsatta samhälleliga relevans. Som i ett led i detta tycks man i det 

studerade materialet bygga flera argument på varandra: kulturen är ovärderlig, men också 

kostnadseffektiv, och kan förebygga klyftor i samhället, och så vidare. Allt hänger ihop.  

 

Avslutningsvis kan sägas att studien utmynnar i en tanke om att museerna behövs för att 

skapa en (inbillad) gemenskap i en föränderlig tid. Bredden av de museala uppgifterna kan 

ses som en del av denna konstruktion. I en tid som utmärks av en tillbakagång för välfärdens 

institutioner tycks museerna ges en allt större plats, något som inte minst tar sig uttryck i 

den bredd av uppgifter som museerna åläggs. Museerna tillhandahåller således ett alternativ 

till välfärden, och blir ett nytt medel för att skapa välfärds-liknande kollektiva värden. Som 

visats i materialet fungerar det utökade samhällsansvaret också som en motivering av 

museernas existens. Där välfärden träder tillbaka träder museerna fram, fyllda med nya 

uppgifter – konstruerade för att matcha den nya tidens utmaningar. Incitamenten är 

dubbla: kulturpolitiken vill motivera kulturpolitiska satsningar med att peka på museernas 

möjligheter som samhälleliga problemlösare. Museerna drivs av ett motstånd mot att 

utvärderas i siffror och har således allt att vinna på att konstrueras som ovärderliga källor 

till samhällsnytta och identitetsskapande. Tydligt blir att målen och uppgifterna för 

                                                   

202 Ny museipolitik (SOU 2015:89) s. 298 
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museerna är resultatet av både politiska strävanden och kulturpolitiska visioner om 

kulturens möjligheter. Den potentiella museala nyttan blir en yta att fylla med innehåll – ett 

innehåll som varierat både över tid och beroende på kulturpolitisk avsändare. Den 

diskursiva förhandlingen är ständig och förändringen konstant. Vilka samhälleliga 

funktioner museerna kommer att fylla i framtiden återstår att se.  

 

7.4. Vidare forskning 

Slutligen vill jag ge ett par förslag för vidare forskning. Som tidigare nämnts: fältet för 

museala studier är varken särskilt stort eller utforskat. Speciellt när forskningen kopplas till 

organisatoriska frågor istället för att behandla olika utställningar blir den särskilt intressant. 

Det skulle kunna vara intressant att fokusera på kulturarbete och arbetsmarknadsfrågor, 

speciellt sett i en välfärdskontext. Här kan man också nå viktig kunskap kring hur kultur och 

näringsliv sam- och motverkar varandra i dagens samhälle. Denna studie har berört detta 

spänningsfält – och det vore intressant att studera detta närmare. Inom denna kontext blir 

det också potentiellt givande att studera hur den statliga kulturpolitiken fungerar som 

styrande och organiserande av arbetsmarknad och personalpolitik. Här kan nämnas olika 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skett inom ramen för kultursektorn. Ett annat spår 

skulle kunna vara en djupare analys av exempelvis fri entréreformen, exempelvis genom en 

diskursanalys av de utsagor där den debatteras.  

 

Denna studie har rört sig på ett övergripande plan, med fokus på den nationella kultur- och 

museipolitiken. Intressant vore dock att studera hur museala uppgifter konstitueras på 

lokala och/eller regionala plan. Här skulle ett fokus kunna ligga på konstruktionen av ”lokala 

värden” och hur kulturarv, besöksnäring och turism förhåller sig till varandra. Detta skulle 

ge andra perspektiv än vad denna studie lyfter fram, samtidigt som vissa komponenter 

säkerligen skulle kännas igen. Ett sådant perspektiv skulle lyfta fram andra aktörer än vad 

denna studie gjort, samtidigt som vissa värden torde vara liknande de som kan ses inom 

ramen för mitt material. 

 

Inom ramen för en mer lokalt hållen studie blir det också relevant att gräva djupare i frågan 

kring hur den museala styrningen kan se olika ut beroende på organisationsform. Denna 

studies övergripande perspektiv där de stora centralmuseerna haft en betydande plats skulle 

kunna skiftas till ett snävare blickfält inom exempelvis en kommunal kontext. Om detta 

skulle kombineras med kommun- och organisationsstudier skulle detta kunna addera 

kunskap till hur den lokala museala styrningen förhåller sig till museernas statliga uppdrag 

(inte minst i ljuset från den nya museilagen) kontra olika kommunala uppdrag och direktiv. 

Här kan jag tänka mig att olika perspektiv kan ställas mot varandra på ett givande sätt.  
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8. Sammanfattning  

 

Denna studie behandlar hur statliga museers roll och samhälleliga funktion konstrueras 

genom en diskursiv process. Studien utgörs av en analys av fem kulturpolitiska dokument, 

publicerade mellan åren 2009 och 2016. Dessa är Kraftsamling! museisamverkan ger 

resultat (SOU 2009:15), Tid för kultur (2009/10:3), Kulturen – det fjärde välfärdsområdet 

(2015), Ny museipolitik (SOU 2015:89) samt Kulturarvspolitik (2016/17:116). Dokumenten 

har granskats med syftet att kategorisera de olika museala uppgifter och målbilder som 

framträder i det studerade materialet. De olika utsagorna har sedan kategoriserats under tre 

huvudtemata: museet som fri kunskapsinstitution, museet som fostrare samt museet som 

samhällsaktör. Inom ramen för dessa kategorier framträder direktiv och utsagor som både 

förstärker och motsäger varandra. Här framträder en blandning av både äldre värderingar 

och positivt laddade modeord, samtidigt som det pågår en ständig konstruktion av negativt 

laddade museala ”motbilder”, där den egna kulturpolitiken konstrueras som problemlösare.  

 

De olika motstridigheter och paradoxer som finns gällande museernas roll och 

samhällsfunktion ses i studien som ett uttryck för kampen mellan olika diskursiva praktiker, 

med avstamp i Laclau & Mouffes diskurs- och hegemonibegrepp. Inom ramen för dessa 

utsagor pågår en diskursiv förhandlingsprocess där krafter från flera håll vill fylla olika 

begrepp med olika innebörder. Denna process tar sig uttryck genom att särskilt viktiga 

begrepp ges olika innebörder i de olika dokumenten. Som exempel kan nämnas relationen 

mellan museet och den kulturpolitiska styrningen. Denna ses på vissa håll som ett hot mot 

museernas självständighet – och på andra håll som något som (rätt utfört) är en 

förutsättning för museerna att lyckas med sitt uppdrag. Även relationen mellan museet och 

besökarna diskuteras inom ramen för materialet. Här finns å ena sidan en ambition om att 

inkludera besökarna för att skapa medbestämmande och inflytande, och å andra sidan en 

äldre tradition knuten till museal fostran av medborgarna.  

 

Dessa diskursiva kamper och förhandlingar får betydelse för museernas uppdrag och 

samhälleliga funktioner, både idag och i framtiden. Studien visar slutligen hur museerna 

fungerar som ett samhälleligt kitt, med syfte att hålla ihop kollektiva värden i en förändrad 

och splittrad samtid - mot både inre och yttre hot. Detta kan ses som ett svar på en mindre 

omfattande allmän välfärd, där museet istället förväntas ta ett större samhälleligt ansvar.  
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