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________________________________________________________

INLEDNING & BAKGRUND 

 

”Det finns hos många som arbetar på museer och konsthallar en stor längtan efter 

förnyelse, ett annat engagemang, mera av utmaning, lite mindre av bekräftelse.” 

(www.makten.nu) 

 

Dagens svenska museivärld är en omtumlad och omtumlande värld. Förändringar verkar 

stå högt på dagordningen, men framstår vare sig som enkla eller självklara. Museimännens 

förändringsvilja och verksamhetens modernisering har att förhålla sig till en 

flerdimensionerad bild av vad ett museum är och ska vara, en bild som har rötter långt 

tillbaka i tiden. Museer har alltid fungerat som politiska verktyg och i nationens tjänst, 

vilket har sitt ursprung i de moderna museernas begynnelse på 1800-talet. Då hade 

institutionerna det tydliga syftet att forma och hylla nationalstaten, och att få 

fosterlandskärleken att spira. Första gången det talades om att verkligen förändra 

museiverksamheten var under 1960- och 70-talen, då samhället i övrigt präglades av 

uppbrott från gamla mönster, av samhällsrevolt och vänsterrörelser. Museivärldens 

förändringsvåg innebar bland annat grundandet av Riksutställningar och Samdok, vars 

samhällskritiska utställningar och samtidsdokumentation blev högaktuella inslag i den 

museala praktiken. Efter 1970-talets slut, dämpades museernas förändringsvilja och 

publika framtoning något och man kom att ägna sig mer åt tillbakadragen verksamhet – 

detta fram till för några år sedan. 

 

Idag har diskussioner inom museivärlden tagit ny fart – kring verksamheten och dess 

relation till det övriga samhället – i seminarier, olika projekt och debattartiklar. Det här är 

en studie av de olika diskussionerna, som tecknar en dagsaktuell bild av den svenska 

museivärlden. I aktuella projekt som Svåra saker (1998), Museum 2000 (2000) och 

makten.nu (2001) har vi tydligt kunnat utläsa en vilja till att förändra, bryta upp gamla 

mönster och tankebanor, för att anpassa sig till dagens och framtidens samhälle. Förutom 

dessa projekt, har vi även studerat intern museal (textbaserad) debatt, från tidskriften 

Svenska Museer. Där har vi sökt efter vilka förändringar museivärlden efterfrågar av sin 

egen verksamhet idag, och hur museiinstitutionerna positionerar sig i samhället. Vi tror att 

den här studien av den svenska museivärlden, med fokus på hur de själva formulerar sig 
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och sin verksamhet idag, kan komma att vara intressant för personer som på ett eller annat 

sätt är verksamma inom museisverige. Vi tror även att uppsatsen kan fungera väl som ett 

komplement, och i förhållande till tidigare texter som skrivits inom området för museal 

praktik.1  

 

Författarna är studenter vid programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning (Campus 

Norrköping, Linköpings universitet), men vi har även positioner på det svenska 

museifältet. Camilla Irenmark arbetade under våren och sommaren 2001 med projektet 

Museum 2000. Under hösten 2001 arbetade vi båda för Riksutställningar, med projektet 

Självporträtt? –bilder av oss. Det var ett nära samarbete med utställningsproducent Mats 

Brunander, som tidigare varit ansvarig för ovan nämnda projekt Svåra saker. Under 

Museiveckan 20022 höll vi en presentation och diskussion kring projektet Självporträtt?, 

och skrev två artiklar som publicerades i tidningen Samtid & Museer (1-2/02). Under 

hösten 2001 deltog vi aktivt i projektet makten.nu, eftersom vi uppfattade det som ett 

positivt initiativ för att främja museers utveckling och ställning i samhället. Efter en tid 

kom vi dock att ta en mer tillbakadragen roll, med fokus på att studera debatten. Våra olika 

positioner inom det svenska museifältet har påverkat studien, och den bör förstås utifrån 

detta.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie syftar till att teckna en dagsaktuell bild av den svenska museivärldens 

skepnad. Med fokus på hur en museidiskurs positionerar museerna i samhället och 

formulerar ett förändringsklimat.  

 

Studien bygger på textmaterial, i form av artiklar från en museitidskrift, 

projektbeskrivningar och artiklar kring tre förändringsprojekt. Textmaterialet har 

analyserats ur ett diskursanalytiskt perspektiv, vilket innebär en viss syn på språkets 

betydelse och ett specifikt formulerande av ett fält/område – en diskurs. Det fält/område, 

som vi formulerar och studerar, benämns därmed i uppsatsen som diskurs/museidiskurs. 

                                                 
1 Mer om detta under rubriken Tidigare forskning 
2 Museiveckan är en årlig sammankomst för museer och andra kulturinstitutioner el. -producenter, arrangerat 
av Svenska Museiföreningen  
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Definitionen av begreppet diskurs beskrivs kort under rubriken Definition, disposition & 

läsanvisningar och diskursanalysen som teori och metod, samt vårt användande av den, 

förklaras närmare i teoriavsnittet. Dock förstås frågeställningarna utifrån vetskapen om 

detta fokus på det skrivna ordet och vikten av textmaterial.  

 

De två övergripande frågeställningarna lyder:  

• Hur talar museidiskursen om framtid och förändring?  

• Hur formulerar den svenska museiprofessionen sin position i dagens samhälle i talet 

om förändring? 

 

Definition, disposition & läsanvisningar 

 

Innan läsningen kan börja vill vi först kort beskriva vad vi menar med 

diskurs/museidiskurs, samt ge en övergripande redogörelse för uppsatsens disposition och 

några läsanvisningar. Att använda sig av begreppet diskurs är ett sätt att formulera och 

studera ett fält/område, ett bland flera. Sociologen Pierre Bourdieu har formulerat ett 

fältbegrepp, som är väl etablerat i studier av ex. kulturliv. Fältets olika aktörer tror på de 

gemensamma värderingarna, men för en kamp om rätten att definiera och döma. I 

Kulturens fält sammanfattar kultursociologen Donald Broady Bourdieus fältbegrepp: ”Med 

socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade 

agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt”.3 Diskursbegreppet är 

att föredra vid en studie av ett områdes språkliga uttryck och dess kommunikativa 

förhållanden. Det är även ett bra verktyg vid studier av hur maktförhållanden och 

strukturer uttrycks och reproduceras, samt av hur förändring uppstår och har för verkan 

inom ett område. Vår formulering av begreppet museidiskurs innefattar det svenska 

museifält som utgörs av museer som institutioner, yrkesverksamma museimän och 

museirelaterade institutioner/organisationer, vilka alla gör tydliga anspråk på att formulera 

fältet. I det material vi valt att studera samt i den litteratur vi läst, har vi funnit att de 

svenska museer som omfattas av den statliga museiutredningen är tydligast representerade. 

Detta tillsammans med institutioner och organisationer som verkar i nära relation till 

                                                 
3 Donald Broady, (1998) Kulturens fält, s. 14 
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museer, såsom exempelvis ICOM (International Council of Museums), Svenska 

museiföreningen, Riksutställningar och Samdok.4  

 

Första delen i denna uppsats är en beskrivning av hur museiverksamhet vanligtvis 

definieras av diskursen själv, samt en kort historisk överblick sedan 1960-talet. Vi 

presenterar även tidigare forskning inom diskursen och reflekterar kring hur vår studie 

förhåller sig till den. Del två fokuserar på den konkreta studien, vi redogör för använd teori 

och metod samt redovisar det material vi studerat. Tredje delen är ett analys- och 

resultatavsnitt, som är uppdelat i två huvuddelar med utgångspunkt i materialets 

diversifiering. Avslutningsvis för vi en diskussion kring studien och våra resultat, samt 

reflekterar kring hur denna uppsats öppnar upp för vidare studier.  

 

Museal praktik 

 

I denna del av uppsatsen beskriver vi hur museal praktik och verksamhet formuleras av 

diskursen – vilket konkret arbete museer utför och vilka uppdrag de har. Denna bakgrund 

ger en förståelse för diskursens uttryck och en inblick i vilka förförståelser museimännen 

talar utifrån. Vi börjar med att försöka formulera begreppet museum, för att ge en 

uppfattning om vad ett museum är och hur det skiljer sig från andra offentliga 

kulturverksamheter. 

 

Museum? 

Det är svårt att ge en klar definition på vad ett museum är och hur museets syfte ser ut, 

eftersom museum och museiverksamhet är komplexa begrepp. Enligt etnologen Stefan 

Bohman är inte begreppen museum och museiverksamhet enbart knutna till museer som 

institutioner, utan omfattar även utövande av kulturmiljövård och naturvård.5 Därmed 

inkluderas exempelvis en institution som Riksantikvarieämbetet (till viss del) i begreppet, 

eftersom deras uppgift är kulturmiljövård.6 Ett annat exempel på begreppens komplexitet 

                                                 
4 Mer detaljerad information om dessa organisationer ges längre fram i uppsatsen 
5 Stefan Bohman (1997) ”Vad är museivetenskap, vad är kulturarv?” I: Palmqvist & Bohman (red) Museer 
och kulturarv, s. 11-12 
6 Se mer information om Riksantikvarieämbetet på Internet: http://www.raa.se 
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och otydlighet är utnämningen av Riksutställningar till ”Årets museum” 2001.7 

Riksutställningar är en institution och statlig myndighet som uttryckligen inte är ett 

museum, men vars verksamhet ändå jämförs inom fältet. Den institutionella 

museiverksamheten har i sig flera olika inriktningar, och de varierar museer emellan. 

Traditionellt sett har dessa verksamheter dock definierats – av museidiskursen – som 

samla, vårda, visa och forska. Denna definition av gemensamma funktioner för museer 

sätter ramen för ett musealt ”väsen”, men inom denna ram skiljer sedan museerna åt allt 

efter ämnesinriktning. Konst-, naturhistoriska, tekniska och kulturhistoriska museer har 

alla olika teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder samt gestaltning. Det 

traditionella museet har sin kärna i samlingar, vilka också utgör det centrala för museets 

verksamhet. På senare tid har dock även museer utan föremålssamlingar grundats, som till 

exempel Arbetets museum i Norrköping. Enligt ICOM:s (International Council of 

Museums) definition ska en institution uppfylla vissa kriterier för att få kalla sig museum:  

 

”A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of 
society and of its development, and open to the public, which acquires, 
conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, 
education and enjoyment, material evidence of people and their environment. 
/.../”8 

 

I Sverige skapades en ny definition 1994, när staten genomförde museiutredningen Minne 

och bildning (SOU 1994:51): 

 

”Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, 
dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om 
människors kultur och miljö. Det utvecklar och förmedlar kunskap och 
bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och 
medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för 
medborgarna.”9 

 

De gemensamma utgångspunkterna för den centrala internationella definitionen och den 

svenska definitionen av museer kan sammanfattas i: museer ska vara permanenta 

institutioner i samhällets och samhällsutvecklingens tjänst, öppna för allmänheten samt 

inte vara vinstdrivande. Konkreta uppgifter för museer är samla in, dokumentera, bevara, 

                                                 
7 Se mer information om den årliga utnämningen på Internet: http://www.museif.a.se  
8 ICOM:s hemsida på Internet: http://www.icom.org 2002.02.12 
9 SOU 1994:51: Minne och bildning. Betänkande av Museiutredningen, s. 30 
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forska, kommunicera och gestalta, i syfte att verka för studier, utbildning och 

underhållning.  

 

Det svenska museiväsendet omfattar enligt Kulturutredningen 1995 (SOU 1995:85) mellan 

200 och 700 institutioner beroende på hur man definierar ett museum. En fjärdedel av 

dessa ligger i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö, och för 

finansieringen svarar staten, landsting, kommuner och enskilda i varierande form och 

omfattning.10 Fem av de 22 statliga centralmuseerna är så kallade ansvarsmuseer, vilket 

innebär att de har samordnande uppgifter. De är; Nationalmuseum, Naturhistoriska 

riksmuseet, Nordiska museet, Statens historiska museum samt den nya institutionen 

Statens museer för världskultur, och samtliga av dem ansvarar för vart och ett av sina 

enskilda områden. Därutöver finns 24 regionala museer (länsmuseer), 75 kommunala och 

cirka 90 övriga museer. I gruppen övriga ingår företags-, förenings-, arbetslivs- och 

ekomuseer. Utöver dessa finns cirka 1700 hembygdsföreningar över hela landet som 

förfogar över cirka 1000 föremålssamlingar eller äldre byggnader.11 

 

”Museerna ska inte bara samla och förmedla kunskap utan dessutom ge upplevelser och 

underhållning i smakfull IT-förpackning,” skriver arkeologen Fredrik Sandberg om 

museernas olika roller.12  

 

Samla, vårda, visa… 

Museers uppgifter brukar traditionellt sett inom professionen definieras med framför allt 

dessa tre ord, och de återfinns även i statens och ICOM:s mest aktuella beskrivningar. 

Insamling av föremål, dokumentation och den konkreta samlingen ligger till grund för de 

flesta museiinstitutioner, även om det idag finns museer utan föremålssamlingar. 

Samlingen som fenomen har rötter långt tillbaka i historien. De under renässansen furstliga 

och offentliga samlingarna kan ses som föregångare till dagens museiform. Tidigt 

användes de som ett sätt att visa sin rikedom, världsvana och makt, och under 1600-talet 

samlade den rika adeln in märkvärdiga och sällsynta ting till så kallade kuriosakabinett. 

Dessa innehöll allt från strutsägg till hantverk och kan i dagens ögon te sig ologiska, men 

                                                 
10 SOU 1995:85: Tjugoårs kulturpolitik 1974-1994. Betänkande Kulturutredningen, s. 315 
11 Kulturstatistiken 2000, s. 40-51 
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tanken var att de skulle spegla gudomlig helhet. Under denna tid fyllde samlingarna mer ett 

behov av att imponera än ett kunskapsbehov. Kuriosakabinetten visades endast 

undantagsvis för allmänheten. Under upplysningens folkbildningsideal ändrades detta 

förhållande till föremålen, och man började inse samlingarnas utbildande och uppfostrande 

värde,13 en syn som ligger till grund för många av de museer vi har idag. När de moderna 

museerna grundades under 1800-talet var det en tid då den nationella identiteten skulle 

formas, och statsmakten behövde stöd i historiska minnesmärken för att dana och uppfostra 

medborgarna. Nationalstaterna och den bildade borgerligheten kom att överta de furstliga 

och kungliga samlingarna och stora pompösa museibyggnader uppfördes centralt i 

huvudstäderna.14 

 

Föremålen i dagens museisamlingar är givetvis olika beroende på vad det är för typ av 

museum; konst, kulturhistoria och naturhistoria, men även av det specifika museet och dess 

historiska ursprung. För de svenska naturhistoriska museerna i allmänhet och för 

Naturhistoriska riksmuseet i synnerhet, innebar grundandet av Kungliga 

Vetenskapsakademien år 1739 och Carl von Linnés namngivningssystem betydelsefulla 

milstolpar i utvecklingen av naturaliesamlandet.15 Länsmuseerna, som växte fram i Sverige 

under 1800-talet, startades ofta utifrån en specifik lokal samling, och verksamheten är 

sedermera uppbyggd kring samlingen och till det specifika upptagningsområde som 

omfattas.16 Detta till skillnad från centralmuseerna, som har ett övergripande nationellt 

perspektiv och ansvar. Nordiska museets samling har en specifik karaktär som speglar 

museets ursprung i Artur Hazelius arbete, men även dess senare roll som kulturhistoriskt 

ansvarsmuseum och placeringen av Samdoksekretariatet17 på museet. På de 

kulturhistoriska museerna arbetar man vanligtvis med insamling ur ett etnologiskt 

perspektiv, där fokus vid insamling och dokumentation ligger på människor och deras 

berättelser, och i och med bildandet av Samdok kom samtidsdokumentationen att bli 

central. ”Museietnologerna arbetar idag, i stor utsträckning med, att i ord och bild och 

                                                                                                                                                    
12 Fredrik Sandberg (1999): ”Den omöjliga ekvationen”, I: Kjellström & Ternhag (red.) Museer som minnen- 
minnen av museer, s.116-118 
13 Gunnar Broberg & Sverker Sörlin (1991), ”Umgänget med muserna”, I: Tvärsnitt nr 1-2/1991, s. 3 ff. 
14 Stefan Bohman (1997), Historia, museer och nationalism, s. 17 ff. 
15 Staffan Thorman (1997), ”Naturhistoriska museer – historisk utveckling och nutida roll” I: Palmqvist & 
Bohman (red.) Museer och kulturarv, s. 105 ff.  
16 Kerstin Arcadius (1991), ”I länsmuseernas begynnelse”, Tvärsnitt nr 1-2/1991, s. 14-19  
17 Samdok är sedan 1977 de svenska kulturhistoriska museernas samarbetsorganisation för en bred och 
kvalitativ utforskning av samtiden. 
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genom föremålsinsamling beskriva och dokumentera företeelser i samtiden.”18 Dessa 

etnologiska dokumentationer för in dagens verklighet i samlingarna, och syftar till att 

lämna ett avtryck av samtiden för framtiden att ta del av. För att samlingarna ska leva kvar 

i och finnas till beskådan i framtiden kräver föremålen vård och bevarande. Den uppgiften 

framstår i många fall komma i kollision med den visande och levandegörande uppgiften. 

Avvägningar mellan dessa två uppgifter och samarbete mellan etnologer och konservatorer 

uttrycks ofta som viktiga att genomföra.19 

 

Den utåtriktade kommunikativa delen i den museala praktiken utgörs vanligtvis av 

utställningsmediet. Artur Hazelius utvecklade utställningsmediet till att bli 

upplevelsebaserat i hans strävan att levandegöra det förflutna. I hans första museiskapelse, 

Skandinavisk-etnografiska samlingen, arrangerade han tidstypiska rum med naturtrogna 

dockor och senare, i och med Skansen, kom han att utveckla den ”levande” utställningen 

än mer i sin strävan att efterlikna verkliga ting och miljöer. Detta, menar museiforskaren 

Magdalena Hillström, aktualiserade den konflikt som än idag existerar mellan ”levande” 

historia och ”döda” föremål.20 En konflikt som också kan kopplas till den kollision vi talar 

om ovan, kring bevarandet av föremålen och samtidigt ställa ut och ”levandegöra” dem. 

Efter Hazelius död 1901 uppstod kontroverser kring hans fokus på publikorientering, och 

huruvida detta verkligen var ”riktig” museiverksamhet. Utställningspraktiken kom nu till 

mångt och mycket att präglas av en tillbakagång till montrar, och först under 1960-talet 

kom utställningen som expressivt medium och fokus på upplevelse att få ett nytt 

uppsving.21 Eva Persson, framstående utställningsproducent, beskriver i sin bok 

Utställningsform – I kroppen på en utställare hur hon i början av 1970-talet ville skapa 

utställningar som byggde på verkliga miljöer och ting. Hon ville använda föremålen från 

samlingarna och visa dem i de miljöer de var hämtade ifrån, istället för skapa 

rekonstruktioner.22  

 

                                                 
18 Cecilia Hammarlund-Larsson (1998) ”När Samtid blivit dåtid – hur ser då kulturarvet ut?” I: Palmqvist, L. 
    (red.) Kulturarv eller fasadarv 
19 Agneta Lundström (1991) I: Bevarandets hemlighet –konsten att vårda, förvara och konservera, s. 7 
20 Magdalena Hillström (under arbete) ”Framtidstro och museets väckelsefunktion”, s. 6-8 
21 Hillström (under arbete), s. 18-26 
22 Eva Persson (1994) Utställningsform – I kroppen på en utställare1967-1993, s. 9-11, 57  
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…och forska 

Att museer ska ägna sig åt forskning verkar den svenska museivärlden idag vara överens 

om, men frågan om forskningens plats på museer är och har varit omtvistad. Forskningen 

har mer eller mindre varit en integrerad del i museers verksamhet under nästan hela deras 

historia. Under sekelskiftet 1900 drog en vetenskaplig våg över världen som berörde de 

svenska museerna, vilka då började renodla sin roll som kunskapsinrättningar. Museer och 

forskning hörde ihop och alltsedan dess har en rad professurer tillhört eller utgått från 

museer.23 Sedan 1960-talet har dock forskningens utrymme ifrågasatts, kanske främst på 

grund av att nya krav har ställts på museer att vara mer av kulturförmedlare än 

forskningsinstitutioner.24  

 

En annan tvistefråga är vilken typ av forskning man ska ägna sig åt vid de svenska 

museerna. Samdoks tillblivelse ses idag som ett betydelsefullt steg mot museers utövande 

av samtidsforskning, men då, på 1970-talet, klargjordes det tydligt att det inte var tal om 

forskning. Museivärlden motsatte sig under 1960- och 70-talen bestämt att man skulle 

bedriva forskning, och inte förrän Museiveckan år 1980 tog man på allvar upp forskningen 

som en del i den museala verksamheten.25 I dag finns forskningen definierad som en 

museal uppgift i Museiutredningen26 och statsmakten ställer krav på att man på museer 

problematiserar de befintliga samlingarna och sin dokumentationsverksamhet.27 Sedan 

1990 har de fem ansvarsmuseerna fått bidrag av Statens kulturråd för så kallad FoU-

verksamhet, som innebär forskning och utvecklingsarbete relaterat till samlingarna. Stöd 

som bland annat gavs till projektet Svåra saker.28 

 

Forskningen är dock fortfarande inte en särskilt framträdande museiverksamhet och endast 

en liten del av museernas resurser läggs på forskning. De svenska museerna har mer eller 

mindre personella resurser för sin forskning, Naturhistoriska riksmuseet till exempel växte 

i stort sett fram ur Vetenskapsakademin och har därför till mångt och mycket behållit sin 

                                                 
23 Hillström & Beckman (2001) ”Museiväsendets väsen” I: Tvärsnitt nr 4 /2001, s. 37 
24 Fredrik Sandberg (1999): ”Den omöjliga ekvationen”, I: Kjellström & Ternhag (red.) Museer som minnen- 
minnen av museer, s. 116-118 
25 Margareta Biörnstad, ”Forskning, museer och kulturpolitik”, Seminarium 7 feb. 2002, Arbetets Museum, 
Norrköping (egna anteckningar från seminarium) 
26 SOU 1994:51, s. 113 ff. 
27 Stefan Bohman (2000): ”Museiforskning- onödigt eller nödvändigt?”, I: Tingen som  kunskapskälla 
2002:2, Statens kulturråd, s. 14-17 
28 Tingen som kunskapskälla. Rapport från Statens kulturråd 2000:2, s. 57 
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roll som forskningsinstitution.29 Det är snarare den samhällsvetenskapliga och 

humanistiska forskningen som är problematisk vid museerna. Nyligen har det kommit 

förslag från staten där man uttrycker en vilja att stärka forskningen inom museer, genom 

att inrätta forsknings- och utbildningsråd för museisektorn och därtill utökade ekonomiska 

ramar.30 Ett exempel, och bevis på, att museidiskursen nu vill satsa på forskning är 

Nordiska museets forskarskola som startar till hösten 2002. Deltagarna ska vara 

museiverksamma och anknutna till ett universitet, och de ska bedriva doktorandstudier 

(80% av tiden) och disputera vid sitt universitet samtidigt som de ska tjänstgöra vid sitt 

museum (20% av tiden). Syftet är att öka antalet museitjänstemän med akademisk 

skolning.31 

 

Frågan om vilken typ av forskning som bör bedrivas på museer, och dess förhållande till 

universitetsforskning, är även den omdiskuterad. I Museiutredningen slås det dock fast att 

forskning på museer måste handla om ”verklig forskning”, det vill säga teori och empiri i 

samverkan. Vid sidan av att producera egen forskning ska museer även fungera som resurs 

för annan vetenskaplig forskning, och som serviceorgan för amatörforskare och skolor, 

med flera.32  

 

Den forskning som bedrivs på museer idag gäller huvudsakligen de egna samlingarna, och 

framförallt bedrivs och initieras forskningen på museer av akademiskt utbildad personal. 

Etnologi, arkeologi och konstvetenskap har länge varit de ämnen och perspektiv som 

dominerat museernas organisation, men idag finns även kulturvetenskap och museologi 

som akademiska tvärvetenskapliga ämnen som förmodligen kommer att prägla de svenska 

museernas verksamhet.33 

 

Museologi är en relativt ung vetenskap, som etablerades i Europa under 1960- och 70-

talen. Uppkomsten av ämnet hänger samman med den ideologiska förändringen inom den 

vetenskapliga världen, som ägde rum under 1960-talets slut, när kritik riktades mot 

                                                 
29 Thorman (1997), s. 105 f. 
30 Se HSFR:s slutrapport Brytpunkt Sektionsforskning (2000) samt Statens kulturråds rapport: Tingen som  
    kunskapskälla 2000:2 
31 Nordiska museets hemsida på Internet: www.nordm.se/nm/f_skola/index.html 
32 SOU 1994:51, s. 113 ff. 
33 Bengt Lundberg (2000) ”Museologi som vetenskapligt fält”, I: Nordisk Museologi 2000:2, s. 40 
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etablerade vetenskaper från många håll.34 Museologi som en vetenskaplig disciplin 

introducerades i Sverige vid Umeå Universitet under 1990-talet. 1993 startades 

museologiutbildningen vid universitetet, och 1997 inrättades den första professuren.35 Som 

kurs finns museologi att läsa även vid Uppsala universitet36 och Stockholms universitet37, 

och inom ramen för Göteborgs universitet startar hösten 2002 en internationell 

museivetenskaplig påbyggnadskurs i samarbete med det nya Världskulturmuseet38. Den 

vetenskapliga tidskriften Nordisk Museologi som grundades 1993, i samband med att 

museologiutbildningens start i Umeå, kom att få stor betydelse för utvecklandet av ett 

museiologiskt forskningsfält i Norden.  

 

Museer sedan 1960-talet 

 

Här ger vi en kort historisk bakgrund, med utgångspunkt i 1960- och 70-talens 

förändringar, som vi anar har betytt mycket för dagens museers självbild och vilja till 

förändring. Vi har inte funnit någon anledning att ingående redogöra för de moderna 

museernas begynnelse på 1800-talet, utan ser till de senaste decennierna för att kunna hålla 

fokus på nutid och framtid. 

 

Förändringar i en radikal tid 

Under slutet av 1960-talet uppstod ett radikalt klimat i samhället som präglades av 

förändringar, vilka på olika sätt påverkade kultur och museiverksamhet. Den 

kulturpolitiska och allmänna debatten ändrade skepnad och inom den svenska 

museidiskursen började ett statligt reformtänkande att utvecklas, och de 

museiprofessionella började själva att reflektera över sin verksamhet. Musei- och 

utställningssakkunniga utredde mellan åren 1965-74 tre specifika områden; 

kulturminnesvård, museer och utställningar, vilket lades fram i den omtalade utredningen 

                                                 
34 Lennart Palmqvist (1997) ”Den internationella museologin”, I: Bohman & Palmqvist (red.) Museer & 
    Kulturarv, s. 121 
35 Umeå universitets hemsida på Internet: www.umu.se/museologi  
36 Uppsala universitets hemsida på Internet: http://utbdatabas.uu.se/ 
37 Stockholms universitets hemsida på Internet: http://www.historia.su.se/Kvl/kvlkurs/kvlfria/kvlmusei.htm 
38 Göteborgs universitets hemsida på Internet: www.museion.gu.se/utbildning/museologiutbildningena.html 
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MUS 65.39 Utställningarna och den publika verksamheten i övrigt var i fokus och sågs som 

museers viktigaste uppdrag. En av de främsta prioriteringarna för utredningen var skilja 

museiverksamhet och kulturminnesvård från varandra, i syfte att göra museer mer 

pedagogiska.40 Det utbröt stora motsättningar inom diskursen om vilken verksamhet som 

egentligen skulle främjas och få dominera – kulturminnesvård eller museiverksamhet. 

Kritiken var hård, inte minst från länsmuseerna. Fyra unga landsantikvarier pläderade för 

vikten av museer som samlare och förvaltare i boken 70-talets museum, som utgjorde en 

stark kritik mot utredningens förslag.41 Sten Rentzhog, en av författarna, menar att boken 

var en stridsskrift mot MUS 65 och att de själva ville påvisa effektivare och enklare sätt att 

skapa ett ”modernt och samhällstillvänt museiväsen”.42 Han menar vidare att de såg hur 

museidiskursen efter utredningen ålades byråkrati och blev myndigheter som kunde ”styras 

och manipuleras med”, vilket enligt honom ”blivit stilbildande för statens och 

museiutredningens syn på museerna” och råder än idag.43  

 

Den publiktillvända verksamheten hade dock kommit för att stanna. Nya krafter började 

luckra upp det gamla museibegreppet och samhällsdebatten letade sig in i 

utställningsrummen. Museer började producera debattutställningar med tydliga politiska 

budskap och utvecklade nya utställningsspråk. Sättet att göra utställningar förnyades inte 

minst genom försöksverksamheten Riksutställningar, som skapades som en stiftelse 1965 

(sedan 1998 är det en statlig myndighet) med uppdrag att utveckla utställningen som 

medium. Riksutställningars primära uppgift var, vid grundandet, att genom 

vandringsutställningar visa centralmuseernas samlingar runt om i landet, då samlingarna 

tillhör hela svenska folket och är en nationell angelägenhet.44 Utställningsproducent Eva 

Persson producerade exempelvis ett flertal välkända debatterande och samhällskritiska 

utställningar under slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet, till exempel ”Den rike 

mannens bord” (1968) och ”Maskin makt” (1977).45  

 

                                                 
39 Utredning presenterade sina förslag i tre betänkanden; Kulturminnesvård (SOU 1972:45), Museerna (SOU 
1973:5) och Utställningar (SOU 1974:43) 
40 Regionala museer och nationell kulturpolitik. Rapport från Statens kulturråd 2001:2, s. 24 
41 Erik Hofrén m.fl. (1970) 70-talets museum 
42 Sten Rentzhog (1996) ”70-talets museum – 25 år efteråt”, I: Museerna som makt och motstånd, s. 24 
43 Rentzhog (1996), s. 26 
44 Persson (1994), s. 12 
45 Persson (1994) 
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Tyngdpunkten i museiverksamheten kom under 1970-talet att ligga på den utåtriktade och 

publika delen, vilket medförde att museer började synas mer i samhället. 

Museiinstitutionerna tenderade under denna tid att bli mer som kulturhus med omfattande 

programverksamhet med konserter, teater, balett etc., och skol- och barnverksamhet 

utvecklades.46 Denna förändring medförde i sin tur att engagemanget från samhällets sida 

ökade – stat, kommuner och landsting började ta ställning till museers betydelse för, och 

dess olika roller i, samhället. Statens engagemang för kulturen kom till uttryck i 1974-års 

proposition Den statliga kulturpolitiken, och det var nu kulturen kom att bli ett område 

inom politiken. I propositionen presenterades åtta kulturpolitiska delmål, som kom att 

anammas på alla nivåer i samhället och utgöra grunden för reformarbete. De viktigaste 

målen kan sägas vara att museer skulle öka yttrandefriheten, levandegöra kulturarvet och 

decentralisera kulturutbudet. Införandet av dessa mål gjorde att kulturen i högre grad än 

tidigare kunde bli en allmän angelägenhet för hela landet. De statliga museerna började 

rustas upp och decentraliseringstanken ledde bland annat till att länsmuseerna fick större 

statligt stöd och kunde bygga ut sin verksamhet.47  

 

Under 1970-talet började de svenska kulturhistoriska museerna föra diskussioner kring 

föremålssamlingarnas representation. De insåg att den tidsperiod som de kulturhistoriska 

museerna representerade var allt för avgränsad fram till år 1870, samt att de ämnesmässigt 

framför allt företrädde de högre stånden i samhället medan de lägre sociala grupperna var 

underrepresenterade. Det slogs fast att museer måste bredda sin insamling, både socialt och 

tidsmässigt och 1977 bildades Samdok, den nationella organisationen för de 

kulturhistoriska museernas samtidsdokumenterande arbete.48   

 

”Samdok /…/ bygger på idén att museerna tillsammans ska bedriva en 
bred och kvalitativ utforskning av vår samtid, för att både nu och i 
framtiden kunna förmedla fördjupad kunskap om vårt samhälle. Samdoks 
verksamhet har genom åren resulterat i en rad undersökningar av det 
samtida Sverige.”49 

 

                                                 
46 Rosander, Göran (1996) ”Museerna och tidsandans förändring” I: Museerna som makt & motstånd, s. 19 
47 SOU 1995: 85: Tjugo års kulturpolitik 1974-1994, s. 317 
48 Eva Silvén (1997) ”Samtidsforskning som ett förhållningssätt”, I: Palmqvist & Bohman(red.) Museer och  
     kulturarv, s. 23 
49 Nordiska museets hemsida på Internet: www.nordm.se/nm/samdok/samdok/html (2002) 
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En skrift som fick en stor betydelse för de svenska museernas inriktning för vidare arbete 

var Samla, vårda, visa - eller något mer? författad av museimannen Göran Rosander.50 

Skriften kom ut 1979 och handlade om museers kulturpolitiska roll, och enligt Statens 

kulturråd år 2001 kom debattskriften att påverka många utvecklingsdiskussioner på museer 

runt om i landet. Den placerade museer mellan vetenskapsvärlden och samhället och 

därmed närmare publiken.51  

 

Utveckling under 1980- och 90-talen 

Slutet av 1980-talet var en tid då det svenska samhället stod inför plötsliga ekonomiska 

nedgångar, vilket medförde att anslagen till museer minskade. Detta i sin tur gjorde att 

museer kom att ta en mer tillbakadragen roll i jämförelse med 1960- och 70-talens 

omvälvningar, de gick tillbaka från ”ett hejdlöst utställande” till att ägna sig åt de mer 

”traditionella basuppgifterna dokumentation, vård och förbättrad katalogisering.”52 Sedan 

mitten av 1980-talet har det genomförts en rad statliga utredningar, utvecklingsprojekt och 

idékonferenser om museers samhällsuppgifter och utvecklingsbehov. I utredningen 

Museiförslag (1986) gavs förslag på att fem statliga centralmuseer skulle erhålla rollen 

som nationella ansvarsmuseer för att skapa en effektivare samverkan mellan landets 

museer, vilket kom att genomföras året efter. Dessa valdes ut utifrån sina olika 

inriktningar, och ansvarar för samordningen inom respektive område.53 I samma utredning 

gavs även förslag på olika utvecklingsprojekt, till exempel Ekologisk kunskapsspridning, 

Sverige och tredje världen samt Invandrarnas kulturer. Dessa förslag innebar i praktiken 

önskemål om ökat samhällsengagemang och samtidskoppling på de svenska museerna, 

bättre integration samt effektivare användning av resurser.  

 

I Museiutredningen (SOU 1994:51) konkretiserade staten museernas uppdrag och syfte i 

begreppsparet Minne & Bildning. De slog fast att museer behövs i samhället för att lagra 

och analysera erfarenheter och ting, och att de tillsammans med arkiv och bibliotek utgör 

en viktig del av samhällets minne – ett minne som ska vara tillgängligt för alla. 

Institutionerna sågs även som en underutnyttjad bildningsresurs. Förslag gavs att skapa 

närmare samarbete mellan skola och museum samt att museer skulle utveckla sina 

                                                 
50 Göran Rosander (1979) Samla, vårda, visa - eller något mer? 
51 Regionala museer och nationell kulturpolitik. Rapport från Statens kulturråd 2001:2, s. 27 
52 Göran Rosander (1996) ”Museerna och tidsandans förändring” I: Museerna som makt och motstånd, s. 21 
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förmedlingsmedier och pedagogik så att de bättre motsvarar de behov, önskemål och 

intressen allmänheten har, och som till exempel skolan kan ställa.  

 

Vidare ansåg utredningen att resurserna mellan insamling och vård å ena sidan, och 

utställningar och möten med publik å andra sidan, skulle fördelas mer lika än tidigare. Ett 

av problemområdena som identifierades var vård- och konserveringsbehoven vid museer, 

och utredningen föreslog en räddningsaktion för kulturarvet under mottot ”Råttor och mal 

ska inte bestämma vad vi minns!”. Enligt utredningens kartläggning fanns 1994 cirka 38 

miljoner föremål i de centrala och regionala museernas samlingar, och mer än hälften av 

dessa var i behov av vård.54 Regeringen fattade 1995 beslut om att ge finansiering av det så 

kallade SESAM-projektet. Ett projekt som syftade till att bevara och öppna 

föremålssamlingarna, främst i de statligt stödda museerna. Medlen har använts till 

registrering, dokumentation, vård, konservering och magasinering för att försöka rädda 

föremålssamlingarna.55 

 

Ett allmänt intresse för kultur och historia verkar ha ökat de senaste decennierna, ett 

intresse som exempelvis professor Svante Beckman anser har sin grund i en tid präglad av 

osäkerhet och oro inför framtiden.56 Sörmlands landsantikvarie Karin Lindvall ser att detta 

intresse genererar ett ”historicerande kulturutbud” idag, och menar vidare att en utbredd 

”musealisering” inte enbart äger rum inom museidiskursen utan även på den kommersiella 

marknaden.57 Denna trend kan vi se flera exempel på; Medeltidsveckan i Visby, SVT:s tv-

program Antikrundan, populärkulturella historieromaner av författarna Herman Lindqvist 

och Jan Guillou och ett flertal dataspel som utspelas i historiska miljöer. Museibyggandet 

har ökat framförallt i Europa, men även i Sverige där en nyetablering av allt från små 

specialiserade museer med udda samlingar till allomfattande museer, som det planerade 

Världskulturmuseet i Göteborg. ”Vi lever i något slags museirus” konstaterade Sten 

Rentzhog 1998, i boken Museerna inför 2000-talet.  

 

                                                                                                                                                    
53 Museiförslag. Rapport från Statens kulturråd 1986:3 
54 SOU 1994:51, s. 95 ff. 
55 Regeringens skrivelse 1999/2000:65, s. 3-5 
56 Svante Beckman (1993) ”Oreda i fornsvängen” I: Anshelm (red.) Modernisering och kulturarv, s. 25-40  
57 Karin Lindvall (1999) ”Musealiseringen idag: aspekter på nutida historiebruk” I: Alzén & Hillström (red.)  
    Kulturarvet, museerna och forskningen, s. 149-165 
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Museerna & statsmakten 

Staten har alltsedan 1970-talet påverkat museidiskursen, dels genom statsbidrag men också 

genom vilken typ av verksamhet som regeringen anser att de bör bedriva. 1992 aviserade 

kulturministern en översyn av den statliga kulturpolitiken, för att utvärdera i vilken 

utsträckning 1974 års kulturpolitiska mål hade uppfyllts, och 1996 gavs den nya 

kulturpropositionen Kulturpolitik 1996/97:3 ut. Den innehåller de kulturpolitiska mål som 

Sveriges museer idag arbetar utifrån.58 

 

”Samhället förändras och kulturarvsinstitutionerna måste möta denna förändring för att inte 

marginaliseras.”59 Statsmakten sätter upp mål för museidiskursens verksamhet och arbete, 

med utgångspunkt i att museer har viktiga uppgifter att utföra i det svenska samhället. 

Enligt en enkätundersökning utförd av Museiutredningen 1994 efterfrågade de svenska 

museerna tydligare mål i uppdraget från staten, för att få bättre förutsättningar för effektivt 

arbete.60 Detta speglar tydligt det nära förhållande som diskursen kan sägas ha till staten, 

vilket har sin grund i att de statliga museernas ekonomi främst bygger på statsbidrag. I 

regeringspropositionen Kulturpolitik 1996/97:3 gjordes ett försök från statens sida, att ta 

ett helhetsperspektiv på frågor gällande kulturarv. De ville lyfta fram kulturarvets 

demokratiska betydelse, tydliggöra nyttan av museala perspektiv på samhällsutveckling 

och öka allmänhetens tillgänglighet till kulturarv. Propositionen presenterade bland annat 

nya kulturpolitisk mål: yttrandefrihet, jämlikhet, mångfald, kulturkraft, kulturarv, bildning 

och internationalisering.61 Propositionen slog fast att ett mer mål- och resultatorienterat 

synsätt måste införas inom kulturområdet. Detta förslag ställde nya krav på både stat och 

museer, och bland annat innebar förslaget att museer behövde bryta upp gamla 

arbetsformer och tillämpa nya perspektiv för att kunna tillämpa ett mål- och resultatinriktat 

arbetssätt. I kulturpropositionen redovisade regeringen de inriktningar för framtida 

insatser, som de ansåg vara viktigast för de svenska museernas fortlevnad. Dessa 

inriktningar är de som diskursen idag har att förhålla sig till, och de är: Stärka museernas 

samhällsorientering, inrikta museernas inre verksamhet mot förbättrad vård och 

registrering av föremålsbestånden, inrikta museernas yttre verksamhet mot större spridning 

och delaktighet samt koncentrera redovisningen av verksamheten till kvalitet och 

                                                 
58 Kulturproposition 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 136 
59 Kristian Berg (1999) ”Den pågående översynen av den statliga museipolitiken”, I: Alzén & Hillström 
(red.) Kulturarvet, museerna och forskningen, s. 222 
60 SOU 1994:51, s. 151-152 
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omvärldseffekter. Andra prioriterade satsningar staten formulerade för museerna var: 

Belysa gallringsfrågan i samlingarna, öka tillgängligheten till samlingarna, låta 

forskningen bli en del i museiuppdraget, höja kompetensen och förstärka 

vidareutbildningen av museipersonalen samt prioritera ungdomsverksamhet.62 

 

Tidigare forskning 

 

Förändring är ett begrepp som inte fullt ut kan isoleras till en viss tid och till ett visst 

område, eftersom det ständigt sker förändringar i samhället och tidigare skeden påverkar 

senare. Det man kan göra är ändå att urskilja att vissa tider har medfört vissa typer av 

förändringar – för samhället i stort och för enskilda diskurser, såsom exempelvis 

museidiskursen. De svenska museernas historia på cirka 150 år, är en historia av en rad 

förändringar inom verksamheten, vilka format den till vad den är idag. Dessvärre har det 

utförts relativt lite forskning kring olika tider och typer av förändringar – vad de har haft 

för betydelse för museiverksamhetens utveckling och dess situation idag. Intresset inom 

museidiskursen, för frågor kring museers betydelse och roll i samhället och i framtiden, har 

under de senaste åren varit stort. På interna seminarier, konferenser och temadagar och 

inom specifika projekt, har museers position, eventuella förändringar och väntade framtid 

diskuterats. De har sedan resulterat i olika skrifter, såsom exempelvis Kulturarvet, 

museerna och forskningen (1999)63 och Museerna inför 2000-talet (1998)64. Vi har använt 

dem som bakgrund till hur diskussionen kring museiverksamhet har sett ut under det 

senaste decenniet, men även längre tillbaka då dessa även nedtecknar en viss historisk bild. 

Skriften Museet som makt och motstånd (1996)65, ger även den en bild av hur diskursen ser 

ut, och har sett ut, med utgångspunkt i 1960- och 70-talens förändringsklimat. Historiskt 

tecknande avhandlingar är sällsynta, men två stycken framstår som betydelsefulla inom 

fältet och beskriver historiskt viktiga skeenden. Museum på svenska (1997) av Kerstin 

Arcadius behandlar framväxten av svenska länsmuseer under tiden 1850-1939, och 

Naturens palats: nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 

1866-1925 (1999) av Jenny Beckman, Naturhistoriska riksmuseet och dess flytt från 

                                                                                                                                                    
61 Kulturproposition: Kulturpolitik 1996/97:3, s. 27-31 
62 Kulturproposition: Kulturpolitik 1996/97:3, s. 134-136 
63 Alzén & Hillström (red.) (1999) Kulturarvet, museerna och forskningen  
64 Sten Gauffin (red.) (1998) Museerna inför 2000-talet 
65 Öjran Hamrin m.fl. (1996) Museer som makt och motstånd 
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Drottninggatan i Stockholm till den grandiosa byggnaden vid området Frescati. Vetskap 

och information kring allmänna museala utvecklingar och i olika tider rådande tendenser, 

har vi funnit i böcker skrivna av etnologer och fältverksamma, såsom Museer och 

kulturarv (1997)66 och Historia, museer och nationalism (1997)67, samt från tidskriften 

Tvärsnitt. 

 

Inspiration till denna uppsats, och till den här typen av samtidsstudie av museivärlden, har 

vi bland annat fått från studier av museiväsendets identitetsproblematik och dess 

förändringar, utförda av forskarna Svante Beckman och Magdalena Hillström. Magdalena 

Hillströms ”Framtidstro och museets väckelsefunktion” (under arbete) fokuserar på 

museers samhällsroll historiskt och deras framtidsvisioner, med utgångspunkt i 

utställningsprojekten Den Svenska Historien (1993-94) och Framtidstro (1999-2000). I 

dessa två projekt, menar Hillström att de svenska museerna visar på en övertygelse om att 

kunna ”väcka” framtidstro och öka historisk kunskap hos ett folk som lider av brist på det i 

dagens samhälle. Denna väckelseverksamhet är emellertid inget nytt fenomen inom 

museiväsendet, menar Hillström, utan den tredje i raden. Begreppet väckelsefunktion som 

hon använder det, utgår ifrån museers tro på att de genom utställningar och annan 

utåtriktad verksamhet kan åstadkomma genomgripande sociala och politiska förändringar i 

samhället. Hon visar på två liknande företeelser i historien, där den första ”väckelsen” ägde 

rum vid de svenska museernas begynnelse under det sena 1800-talet, då Artur Hazelius 

med sina utställningar på Skansen försökte väcka och ingjuta fosterlandskärlek och 

nationalism i det svenska folket. Den andra ”väckelsen” infann sig under 1960- och 70-

talen då museerna skulle främja en politisk väckelse, något som låg i tiden i det då rådande 

politiserade och vänsterradikala kulturklimatet. Museers samlande funktion utmanades av 

föreställningen om funktionen som folkbildare, och det som Hillström tycker sig se i 

projekten Framtidstro och Den Svenska historien idag är att museer återigen vill gjuta liv i 

1960- och 70-talens ideal – att verka som arenor för debatt och diskussion.  

 

Dessa tre väckelseperioder som Hillström tecknar, är de som i vårt perspektiv utgör de 

perioder då museidiskursen verkat för förändring av sin verksamhet. Diskussionen kring 

verksamheten var under de här tre tidpunkterna som intensivast, och kopplad till hur 

museer skulle formas till en påverkande och förändrande faktor i samhället.  

                                                 
66 Bohman & Palmqvist (red.) (1997) Museer och kulturarv: en museivetenskaplig antologi 
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I Svante Beckmans och Magdalena Hillströms gemensamma forskningsartikel, 

”Museiväsendets väsen” (2001)68, belyser de en identitetsproblematik i dagens 

museiverksamhet. Dagens museer präglas enligt forskarna av en osäkerhet och en ökad 

kritisk reflektion över museers roll i dagens och framtidens samhälle. Den museala 

debatten har tilltagit både inom och utanför museer i takt med de senaste decenniernas 

samhällsutveckling. Inte minst har det mångkulturella samhället bidragit till att museers 

auktoriserade tolkningsföreträde, av Sverige och svenskarna, historiskt och idag, 

ifrågasatts. 

 

Beckman & Hillström menar att museiväsendet är föränderligt och ständigt fångat mellan 

motstridiga strävanden, och genom att ta del av den museala utvecklingen och i den utläsa 

olika grundmotsättningar har de skapat ett schema för att analysera hur museivärlden ser ut 

som den gör idag. För att belysa olika utgångspunkter på hur man ser på museet, 

föremålen, publiken och professionen målar de upp fyra idealbilder som de kallar 

skattkammaren, arkivet, folkhögskolan och teatern. Dessa fyra idealbilder, menar de, har 

haft stor betydelse inom museipolitiken under olika perioder sedan 1800-talet. De är även i 

högsta grad aktuella i formandet av dagens museiväsen. Skattkammaren har som namnet 

antyder referenser tillbaka till de furstliga samlingarna av dyrbarheter och märkvärdiga 

ting, och arkivet syftar tillbaka till 1900-talets början, när museers vetenskapliga förståelse 

blev aktuell. Folkhögskolan har sin grund i 1800-talets folkbildningsideal, men hade sin 

egentliga högkonjunktur från 1960-talet och framåt. Museet som teater är kanske främst 

representerad inom det som idag brukar kallas ”upplevelseindustri”, men här finns också 

drag från folkbildningen och Hazelius tankar om ett levande museum med folkfester och 

levande dioramer på Skansen. 

  

I artikeln tecknas också en bild över hur en ursprunglig uppgift för museer – att skildra 

samhället och dess utveckling – har förändrats och ifrågasatts. Museers uppgift att vara 

reservat för föremål har förskjutits mot att alltmer vara en resurs i tidens ström, menar 

Beckman & Hillström. De anser att det pågår en dragkamp och att det finns motsättningar 

mellan det moderna museiväsendets olika uppdrag – mellan samlingsorientering och 

publikorientering, samt mellan lärdomskultur och upplevelsekultur. Samtidens svenska 

                                                                                                                                                    
67 Bohman (1997) Historia, museer och nationalism  
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museiväsen söker legitimera sin verksamhet för offentligheten och allmänheten, genom att 

verka för båda dessa riktningar. Trenden under 1900-talet visar dock att museer alltmer 

frångått den förhärskande samlingsorienteringen till förmån för en mer publikorienterad 

verksamhet, menar forskarna Beckman & Hillström. 

                                                                                                                                                    
68 Svante Beckman & Magdalena Hillström (2001) ”Museiväsendets väsen” I: Tvärsnitt nr 4/2001, s. 32-43 
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________________________________________________________

TEORI & METOD 

 

För den här studien av den svenska museidiskursens tal om förändring, har vi använt oss 

utav diskursanalysen som teori och metod. Detta med utgångspunkt i poststrukturalismens 

syn på språk och hur strukturer – i den konkreta användningen av språket – skapas, 

reproduceras och förändras. För den övergripande förståelsen av diskursanalys som teori 

och de konkreta verktygen för diskursanalys som metod har vi använt oss av den 

redogörande boken Diskursanalys som teori och metod (2000), av universitetsforskarna 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips. Winther Jørgensen & Phillips 

presenterar tre sätt att använda och formulera diskursanalys, varav vi funnit mest 

inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och språkteorier, kring vilka 

han skrivit flertalet böcker (exempelvis Language and Power (1989) och Discourse and 

Social Change (1992)). Något som karaktäriserar diskursanalysen, enligt Winther 

Jørgensen & Phillips, är att den passar bra för studier av kommunikationsprocesser i olika 

sociala sammanhang, till exempel i organisationer eller institutioner. Vi fann, av detta skäl, 

att diskursanalysen skulle vara givande för denna studie av den institutionella 

museivärldens tal om förändring. Följande avsnitt kring studiens teori och metod bygger på 

Diskursanalys som teori och metod, och endast när vi citerar eller har med information från 

någon annan källa använder vi notsystemet. 

 

Diskursanalys 

 

Som utgångspunkt för diskursanalysen står strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi, en filosofi som hävdar språkets betydelse för människans förståelse och 

konstruktion av verkligheten och omvärlden. Med språket skapar vi representationer av 

verkligheten, representationer som speglar verkligheten men också skapar den. 

Diskursanalysen hävdar att språket ger oss tillträde till verkligheten, en verklighet som 

existerar, men som bara får betydelse genom diskurs. Fairclough ser två olika nivåer på 

begreppet diskurs, där den ena utgör språkbruk som social praktik och den andra ett 
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bestämt område som kan skiljas från andra. Diskurs kan kortfattat och mycket förenklat 

beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt ur 

världen)”69, som till exempel museidiskurs, vilket är aktuellt i denna studie. 

Diskursanalysen, som konkret metod, är således en analys av de mönster och strukturer 

som en specifik diskurs utgör, utifrån vilka verkligheten tolkas.  

 

Diskurs och diskursanalys är inga enkla eller fastlåsta begrepp, och inbjuder därför till 

mångtydighet och flyktigt frekvent användande. Winther Jørgensen & Phillips menar i sin 

bok, att begreppet diskurs är och har varit ”på modet” under det senaste decenniet, och 

anser att det medfört en oklar uppfattning om en essens i begreppet. Det framstår därför 

som viktigt att motivera en användning av metoden, samt definiera begreppet diskurs. 

Diskurs är inget ”sant” eller faktiskt som bara finns att hämta ute i verkligheten färdigt att 

analyseras, utan ett begrepp som i en studie måste definieras och bevisas. Detta 

ställningstagande grundar sig i diskursanalysens syn på världen som socialt konstruerad, 

vilka alla de olika angreppssätten i Diskursanalys som teori och metod vilar på. Kort kan 

man beskriva socialkonstruktionismen (som Winther Jørgensen & Phillips  väljer att 

använda istället för socialkonstruktivism) som tron på att alla fenomen och sanningar i vår 

omgivning är socialt konstruerade och alltid föränderliga. Vi ser hur museidiskursen utgör 

ett specifikt område i samhället, ett område som har gemensamma förkunskaper, 

konventioner, normer och utgångspunkter för att tala om och tolka verkligheten. Museerna 

talas ofta om som ”museivärlden”, en praktik med specifika samhälleliga uppdrag som 

skiljer sig från andra områden. Diskursen har sedan gemensamma beröringspunkter med 

andra områden, som exempelvis skolan i det folkbildande uppdraget och arkivet i det 

insamlande och dokumenterande arbetet.  

 

Definitioner och avgränsningar 

Diskursens gränser kan man, enligt Winther Jørgensen & Phillips, sätta där begrepp 

omrelateras och ges betydelser på ett sätt där de inte längre är förenliga med diskursens 

konformitet; gränser som måste sättas vid varje diskursanalys, för att tydligt ringa in det 

aktuella området. I vårt fall utgörs gränserna för museidiskursen av de gränser som den 

själv sätter, utifrån det material vi valt ut. Vi har med andra ord först gjort ett urval till ett 

                                                 
69 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 7 
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utsnitt av den interna museala debatten och där funnit uteslutningar och gränser. De museer 

som innefattas av diskursen i denna studie, är de svenska museer som omfattas av den 

statliga museiutredningen och därmed har ett uttalat samhällsuppdrag. Det är flera typer av 

museer, såsom konst-, naturhistoriska och kulturhistoriska museer. De privata mindre 

museer, med en oftast mycket tydlig lokal prägel och ofta även en snäv fokusering på ett 

specifikt fenomen, inkluderas inte av museidiskursen i debatten eller i definitionen 

museum. Det beror säkerligen på att utgångspunkter, uppgifter och praktik för den 

verksamheten skiljer sig markant från de statliga museernas dito, men säkerligen också på 

centralmuseernas övergripande makt inom fältet. Det urval vi gjort av material har format 

diskursens gränser, och vi har därmed aktivt påverkat dessa gränser.  

 

En viktigt markering man bör göra när man använder sig av diskursanalysen är, enligt 

Fairclough, att skilja mellan de båda dimensionerna av kommunikativt handlande och 

diskursordning – man måste ställa den konkreta praktiken mot den ordning som den ingår 

i. I det här fallet, med museivärlden i fokus, ser vi den totala museiverksamheten som 

diskursordning och den museala professionens museiverksamhet som den specifika 

diskursen. Precis som Fairclough ofta gör, har vi knutit diskursordningen till en bestämd 

institution – museets diskursordning. Med de definitionerna menar vi att det vi studerar 

inte kan sägas representera en total bild av svensk museipraktik/-verksamhet. Med 

museiprofessionen som diskurs inom den museala diskursordningen, menar vi att 

diskursen utgörs av yrkesverksamma museimän medan den totala museala 

praktiken/verksamheten utgörs av flera olika diskurser. Exempelvis kan vi nämna privata 

museiinitiativ (se ovan), konstnärer och andra externa samarbetspartners som tillsammans 

med de yrkesverksamma på flera sätt formar museidiskursen. Inom diskursen gör vi ingen 

skillnad mellan de olika yrken som finns inom museibranschen – såsom t.ex. intendent, 

konservator, pedagog och museichef – utan ser museidiskursen som en enhet. Detta kan 

vara en svaghet, då man förmodligen har olika perspektiv beroende på yrkesinriktning; 

men det kan också vara en styrka, då vi inte rangordnar professionen utan ämnar ge en mer 

allmängiltig bild av den.  

 

Förändring i fokus 

Denna studie fokuserar inte på hur en definierad diskurs tolkar omvärlden och beskriver 

den, såsom den kanske tydligaste diskursanalytiska studien gör, utan söker snarare 
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synliggöra hur diskursen tolkar och beskriver sin egen praktik och verklighet. Omvärlden 

närvarar i studien som något som ytterst påverkar museidiskursen – differentierade 

samhälleliga krafter utgör i sin tur diskurser som direkt eller indirekt påverkar 

museidiskursens förändringar. Studien syftar till att synliggöra de förändringar, som 

kommer inifrån institutionerna snarare än hur de är effekter av samhälleliga dito. 

Förändringar, som är ett nyckelbegrepp i denna studie, är ett begrepp som också ligger i 

fokus i Faircloughs kritiska diskursanalys. Förändring studeras, enligt hans teorier, utifrån 

interdiskursivitet och intertextualitet. Andra diskurser och sociala element påverkar den 

specifika diskursen – interdiskursivitet – och genom nya språkliga sammanfogningar 

förändras den, och intertextualitet utgör således den process som förändrar diskursen. En 

specifik typ av interdiskursivitet som Fairclough ser vara typisk för förändringar av 

institutioner i det kapitalistiska samhället, är det han kallar ”colonization” (kolonisation). 

Inspirerad av tysken Jürgen Habermas ser Fairclough hur strategiska diskurser koloniserar, 

det vill säga tar över, påverkar och allt mer råder över, kommunikativa diskurser.70 I hans 

senare verk pratar han, enligt Winther Jørgensen & Phillips, om hur ”marknadsdiskurser 

håller på att kolonisera offentliga institutioners diskursiva praktiker”.71 Detta är intressant 

att ha i åtanke i studerandet av den museala diskursen, då vi ser den vara en kommunikativ 

offentlig institution som mycket väl kan vara påverkad i sin utveckling av mer 

marknadsstyrda diskurser.  

 

Kritisk forskning 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den syftar till att belysa 

maktförhållanden i samhället, och de strukturer som verkar för att upprätthålla dessa. 

Fairclough menar att diskursiva praktiker ger ideologiska effekter, beroende på att de antas 

framkalla ojämlikhet mellan olika sociala grupper. Riktningen utgör därmed ett kritiskt 

angreppssätt som innefattar politiskt engagemang och ställningstagande för de 

undertryckta grupperna i samhället. ”Avsikten är att resultaten av kritisk diskursanalys ska 

kunna användas i kampen för social förändring”72. En av våra utgångspunkter är att museer 

är maktinstitutioner. Dels är de innehavare och utövare av institutionell makt, i och med ett 

samhällsuppdrag och den legitimerade betydelse de erhållit. Men de är och har genom 

                                                 
70 Norman Fairclough (1998), Language and Power, s. 197 ff.  
71 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 77 
72 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 70 
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historien varit politiska verktyg, styrda av staten – genom kulturpolitiska mål, statliga 

utredningar och bidragsapparater. Denna studie fokuserar inte på hur specifika grupper på 

olika sätt påverkas av museernas maktinnehav och – utövande, utan istället på hur 

museidiskursen själv formulerar och befäster sin samhälleliga makt. I talet om framtid och 

förändring står museernas betydelse och position i samhället på spel, och ur ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv blir det möjligt att synliggöra de strukturer och implicita 

ställningstaganden som formulerar och befäster positionen.  

 

När man studerar förändringsprocesser ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv är det 

viktigt att betänka att de diskursiva praktikerna alltid fungerar i ett dialektiskt samspel med 

andra sociala praktiker, och att dessa andra sociala praktiker kan sätta vissa strukturella 

gränser för hur diskurserna kan användas och förändras. Den museala praktiken står 

exempelvis i direkt relation till kulturpolitikens praktik, då den i mångt och mycket 

bestämmer den ekonomiska utgångspunkten för den museala praktiken. Vad museerna 

väljer att satsa sina pengar på definierar museidiskursens värdeformuleringar, och sätter 

normer för verksamheten. Detta likväl som kulturpolitikens bidragsregler och uppsatta mål 

för museiverksamheten sätter dessa värdenormer. 

 

Material och urvalsprocesser 

 

”Kampen om att bevara eller förändra mönster inom en diskurs sker genom språket och 

kan därför sökas i de konkreta kontexter där språket sätts på spel.”73 De konkreta kontexter 

vi valt att studera utgörs av tre projekt och en tidskrift. Vi har valt dessa eftersom vi funnit 

dem betydelsefulla inom det svenska museifältet. Det konkreta materialet består av 

projektbeskrivningar, artiklar och material från Internet. Vi har följt det nu pågående 

projekt makten.nu och studerat de två avslutade projekten Svåra saker och Museum 2000, 

genom projektbeskrivningar och projektbeskrivande artiklar. De artiklar vi studerat, då vi 

sökt fånga ett utsnitt ur den interna debatten, kommer från tidskriften Svenska museer, 

både pappers- och nättidningen mellan åren 2000-01.  

 

                                                 
73 Ibid, s. 15-18 
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Projekt 

I urvalet och avgränsningen av projekt att studera, har skett utifrån projektens aktualitet, 

betydelse på fältet, olika inriktning och ursprung – men framförallt utifrån att de alla har 

haft en förändringsambition. Givetvis har vår egen kännedom om projekten haft betydelse 

för valet, varför andra projekt som kanske lika gärna kunde ha studerats inte har 

uppmärksammats, som exempelvis Framtidstro. Under vårterminen 2001 arbetade en utav 

uppsatsförfattarna, Camilla Irenmark, som projektledarassistent med projektet Museum 

2000. Det har gett oss en god inblick i projektarbetet, hur det formades, utvecklades och 

fungerade; men även en positionering och relation som säkerligen har färgat perspektiv och 

analys.74 Utställningen Svåra saker skapades av utställningsproducent Mats Brunander på 

Riksutställningar, som vi båda arbetade med i ett annat projekt under hösten 2001. 

Kontakten med utställningsproducenten och vår därur specifika kännedom om projektet 

Svåra saker har givetvis påverkat vår uppfattning om det. Till en början var vi involverade 

i projektet makten.nu med syftet att aktivt delta, då vi uppfattade projektet som positivt och 

framåtsträvande. I och med vår studie kom vi istället att ta rollen som ”studerande aktörer”, 

vi deltog på möten och i diskussioner men inte med syftet att producera något inom ramen 

för projektet. Vi finns med som kontaktpersoner på projektets hemsida – www.makten.nu 

– där vi presenterar oss och vår studie, och har på den tillhörande diskussionssidan gjort ett 

inlägg (det enda på sidan!). Kontakten med samordnaren har varit personlig från början, 

med anledning av tidigare samarbete inom Museum 2000, och han har kommit att ställa 

frågor kring vår uppfattning om projektets eventuella förbättringar.   

 

Svåra saker 
Svåra saker. Ting och berättelser som upprör och berör var ett projekt som ifrågasatte den 

etablerade utställnings- och dokumentationsformen. Utställningen – placerad i en trailer – 

turnerade runt i Sverige till 27 orter från december 1999 till september 2000, och antalet 

besökare beräknades till cirka 12000 stycken. Kärnan i Svåra saker bestod i insamlingen av 

föremål och berättelser, om svåra eller smärtsamma minnen, från Sveriges museer och från 

besökarna – Sveriges befolkning. Utställningen till sin form var därmed inte fast och 

färdigtolkad, utan skapades under resans gång. 54 museer deltog i utställningen och alla 

bidrog med svåra minnen och upplevelser kopplade till ett föremål, vilket även flertalet av 

besökarna gjorde. Två etnologer arbetade i utställningen under turnén, med insamling och 
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dokumentation av besökarnas föremål och berättelser. Det fotodokumenterade arbetet och 

de nedtecknade berättelserna förvaras nu i Nordiska Museets arkiv.75  

 

Trailern och utställningen Svåra saker växte fram ur samdokprojektet Adressat okänd: 

framtidens museiföremål, ett projekt som syftade till att dokumentera de svenska 

kulturhistoriska museernas samtidsstudier, och de föremål och berättelser detta arbete 

synliggjort. Projektet resulterade i en bok, med samma namn, där 64 stycken 

samdokmuseer i Sverige presenterade och beskrev ett insamlat föremål från modern tid 

(efter andra världskriget).76 I och med projektet och boken väcktes hos redaktörerna, Eva 

Silvén och Anders Björklund, ytterligare frågor kring museernas samlande och den bild av 

Sverige och svenskarna som de berättar. De tyckte sig enbart se de trevliga, oförargliga och 

vardagliga föremålen, som förmedlar en vattenkammad och tillrättalagd bild av historien. 

De ställde sig frågor kring förekomsten av det smärtsamma, tabubelagda och misslyckade 

och hur representativa museernas samlande och utställningar egentligen är. Projektet 

Adressat okänd utvecklades till Svåra saker, med målet att producera ytterligare en 

publikation. Svåra saker uppmärksammades av utställningsproducent Mats Brunander på 

Riksutställningar, vilket även resulterade i en utställning. Med finansiering av Riksbankens 

Jubileumsfond, Statens Kulturråd och Stiftelsen Framtidens kultur kom projektet att bestå 

av, dels vandringsutställningen i trailern och dels en seminarieserie och en planerad 

publikation (möjligtvis två). De fyra seminarierna: När tillvaron rämnar, Det goda arbetet - 

och det onda?, I förskingringen samt Död och dårskap, handlade alla om hur de 

kulturhistoriska museerna genom forskning, dokumentation och insamling har förhållit sig 

till svåra, tabubelagda och tragiska händelser i vår historia.77  

 

Vid Nordiska Museifestivalen den 6 september 2000 i Stavanger, Norge, gick ett av Fågel 

Fenix-priserna till Samdok och Riksutställningar för projektet och utställningen Svåra 

saker, för dess nydanande form och innehåll.78 Riksutställningars utnämning till Årets 

museum 2001 fick man delvis på grund av produktionen av Svåra saker. 

 

                                                                                                                                                    
74 Mer om detta arbete finns att läsa i de två rapporter som Camilla Irenmark skrivit om Museum 2000. 
75 Svåra sakers hemsida på Internet: www.svarasaker.riksutstallningar.se 
76 Eva Silvén & Anders Björklund (red) (1996) Adressat okänd: framtidens museiföremål  
77 Svåra sakers hemsida på Internet: www.svarasaker.riksutstallningar.se 
78 Svåra sakers hemsida på Internet: www.svarasaker.riksutstallningar.se 
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Museum 2000 
Museum 2000 – Confirmation or Challenge? var ett seminarie- och konferensprojekt som 

syftade till att ”i ett internationellt perspektiv skapa debatt om museernas framtid och 

förnyelse”.79 Projektet sträckte sig från september år 2000 till juni år 2001. Initiativtagare 

och arrangörer var Svenska ICOM (International Council of Museums), Svenska 

museiföreningen och Riksutställningar med finansiärerna: Stiftelsen Framtidens kultur, 

Riksbankens Jubileumsfond, Statens kulturråd, Sida, Kultur 2000. Projektet startades i 

september med ett större upptaktsmöte i Vadstena och därefter följde fem regionala 

seminarier runt om i landet; Härnösand, Lidköping, Norrköping, Uddevalla och 

Helsingborg, varefter en stor internationell konferens i Stockholm satte punkt för projektet 

i juni.80  

 

Projektet ställde frågan: bekräftelse eller utmaning?, vilket kan ses som två motsatsord 

men som samtidigt ansågs spegla museernas verksamhet. Frågan utgjorde kärnan i 

Museum 2000, då den ifrågasatte museernas roll som bekräftare av något redan 

definierat/accepterat och som möjliga utmanare till detsamma. Det konkreta arbetet och 

upplägget av projektet var uppbyggt kring tre teman: Nya tider – skilda världar, Ting, 

minne och berättelse samt Museet och moralen, och de regionala seminarierna hölls utifrån 

ett av dessa teman. I mångt och mycket går de tre temana in i varandra och det är svårt att 

definiera en fråga som specifikt tillhörandes det ena eller det andra. Dock satte de ändå 

vissa ramar för och underlättade ingången till diskussionerna. Utifrån det första temat 

diskuterades till exempel, varför samhället ständigt förändras men museerna fortfarande till 

stora delar ser ut som de alltid gjort och håller kvar 1800-talets museiideal. Tema två 

handlade om tingens betydelse för museerna. Traditionellt sett är föremålssamlingen en 

viktig del i ett museum, vilken ska visas och förmedlas via utställningar. Idag finns ett 

flertal museer som inte har några föremål alls och deras verksamhet ser därför olik ut. 

Frågor som berör museernas verksamhet ur moraliska perspektiv, såsom exempelvis ämnet 

sponsring som på många fronter debatterats sista tiden, innefattades i det tredje temat.81  

 

Syftet med projektet, från de tre initiativtagarnas sida, var att skapa en plattform och ett 

utrymme för diskussioner om museernas framtid och nödvändiga förändringar samt att 

                                                 
79 Projektbeskrivning Museum 2000 och ”Samarbetsavtal”, september 2000. 
80 Camilla Irenmark (2001) Museum 2000: rapport om projektarbete (Campus Norrköping – ITUF)  
81 Irenmark (2001) 
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vitalisera den svenska museidebatten med hjälp av internationella perspektiv.82 Till varje 

regionalt seminarium hade två internationella föreläsare bjudits in, i Helsingborg 

exempelvis var Ralph Appelbaum, välkänd musei- och utställningsformgivare från USA 

och Jane Pavitt, från Victoria & Albert Museum i London och talade om sina erfarenheter. 

Till den internationella konferensen var fem internationella föreläsare inbjudna, bland 

andra George Abungu från organisationen National museums of Kenya, Fred Wilson, 

konstnär från USA och Gaynor Kavanagh, media- och kulturforskare från England. 

Sammanlagt engagerades nitton internationella föreläsare i projektet.83  

      

Den avslutande stockholmskonferensen pågick under tre och en halv dag, vilket gav mer 

utrymme till debatt och fördjupade diskussioner än vad en enda seminariedag tillåter. En 

av dagarna var avsatt till workshoparbete, där deltagarna arbetade i grupper om 10-15 

personer. Grupperna skapades utifrån projektets tre teman, med varsin specifik 

grupprubrik. Deltagarna indelades efter deras egna, i förväg, inskickade 

reflektioner/frågeställningar, samt efter de till projektet knutna värdmuseernas tankar kring 

projekttematiken. Detta för att man skulle få möjlighet att diskutera sina prioriterade frågor 

och under en dag ges möjlighet att fördjupa sig i ämnet.84 

 

Makten.nu 
Projektet makten.nu – nätverk för konst och museisverige startades på initiativ av 

Virserums Konsthall, och syftar till att engagera Sveriges museer och konsthallar att ta 

plats i samhällsdebatten och diskutera makt och demokratifrågor. Från Virserum har man 

velat skapa en plattform för kulturinstitutioner att engagera sig i dessa frågor, med 

utgångspunkt i valåret 2002. Inledningsvis hade projektet namnet Makten 2002, ett namn 

som under ett möte i februari 2002 ändrades då man ville behålla en aktualitet i projektet 

även efter årets slut. Nätverket tar avstamp i sex utgångspunkter – konkretion, 

dokumentation, deltagande, motmakt, ställningstagande och kritik; och en samordnare 

ansvarar för nätverkets form och utveckling. Makten.nu arrangerar seminarier kring makt 

och demokrati, och kring metodfrågor för att diskutera hur museerna kan producera 

samhällsdebatterande utställningar. Även tre tribunaler – nu omnämnda såsom hearings – 

planeras, spridda över landet, där ämnet också kommer att vara makt och demokrati, men 

                                                 
82 Projektbeskrivning Museum 2000 
83 Irenmark (2001) 
84 Camilla Irenmark (2002) Gestaltandet av en konferens (Campus Norrköping – ITUF) 



  

 33

formen för diskussion en annan. I augusti år 2002 kommer bland annat en hearing om 

landsbygdsfrågor och ”outsourcing” att genomföras i Virserum.85 På hemsidan erbjuds de 

museer, som anordnar projekt, producerar utställningar, seminarier och debatter kring 

demokrati och makt, plats att informera andra. De intresserade kulturinstitutionerna utgör 

tillsammans nätverket, och genom det formar de projektet.  

 

Tidskrift & debatt 

Den tidskrift vi valt att studera är den vi anser har den tydligaste museiinriktningen – 

Svenska museer. Andra tidskrifter som kan sägas agera inom museidiskursen, är DIK-

forum, Nordisk Museologi och Samtid & Museer, och att välja bort dessa var inte 

självklart. DIK-forum, som är en medlemstidning för personer anslutna till 

akademikerförbundet DIK, ett förbund inom SACO, täcker in en mängd olika 

yrkesområden och inriktningen är därmed inte enbart museidiskursiv. Endast ett fåtal 

artiklar berör museiverksamhet, och dessa är snarare informativa än debatterande. 

Artiklarna i tidningen är inte heller skrivna av museiverksamma, utan av journalister i ett 

rapporterande syfte. Nordisk Museologi (NM) ges ut av institutionen för kultur och medier, 

museologi, på Umeå universitet och är en tidskrift vars texter utgår från 

museivetenskapliga teorier. Här diskuteras flera intressanta aspekter på museiverksamhet, 

och tidskriften har en betydelsefull position inom det museala fältet. Vi valde bort den först 

efter det att vi studerat ett antal exemplar och kommit till insikt att den vetenskapliga 

inriktningen i NM kom att skymma det musealt vardagliga och allmängiltiga vi ville 

studera. Vi valde även bort Samtid & Museer, som ges ut av Samdoksekretariatet. Efter en 

grundlig studie av utgåvorna från år 2000-2001 insåg vi att tidningens diskussioner var allt 

för snävt fokuserade på Samdoks verksamhet och på de projekt som medlemmarna var 

involverade i. Även inriktningen på kulturhistoriska museer, vilket utesluter naturhistoriska 

museer och konstmuseer, blev alltför markerad. Ytterligare tidskrifter finns inom fältet, 

som var mer självklara att utelämna, men ändå viktiga att uppmärksamma. Tidevarv som 

ges ut av Riksantikvarieämbetet, har en tydlig arkeologisk, kulturmiljövårds- och 

byggnadsantikvarisk inriktning där frågor kring att ”utforska, bevara och bruka det svenska 

kulturarvet”86 belyses och diskuteras. Mycket snarlik inriktning och fokus har 

facktidskriften Kulturmiljövård, som även den ges ut av Riksantikvarieämbetet och i första 

                                                 
85 Makten.nu:s hemsida på Internet: www.makten.nu 
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hand vänder sig till ”yrkesverksamma inom kulturmiljövården, studenter och alla andra 

som är intresserade av vårt kulturarv”. Båda skrifterna tar upp frågor som ingår i den 

museala verksamheten, men fokuserar inte på museet som institution och den breda 

museala praktiken i stort. Svenskt Kulturarvs tidskrift, Kult, vänder sig till ”de som är 

intresserade av nya perspektiv på publikarbete, kulturturistfrågor, marknadsföring och IT, 

recensioner av utställningar och litteratur, sponsorsamverkan, nya museer med mera.”87 

Frågor som ingår i och rör den museala verksamheten kan man finna i Kult, men precis 

som i Tidevarv och Kulturmiljövård har vi funnit att fokus inte ligger på museet som 

institution och att målgruppen inte behöver vara de museianställda.  

 

Vi har gjort avgränsningar i tid och enbart valt artiklar som publicerats under åren 2000 

och 2001, för att få en så aktuell bild av debatten som möjligt. Vi har enbart studerat den 

svenska museiverksamheten, som i flera avseenden skiljer sig från övriga länders. Valet att 

fokusera på tidskrifter med tydlig museal inriktning och inte innefatta dagspress och andra 

mediala forum, har vi gjort för att vi vill studera den inomdiskursiva debatten. Därför har 

det inte varit aktuellt att reflektera över den journalistiska diskursens debatt, trots att den 

till exempel tydligare skulle kunna visa på museets roll i samhället och tydliggöra en mer 

allmän uppfattning om verksamheten. Att studera den journalistiska debatten om 

museivärlden skulle dock vara en möjlig och intressant vidare studie. 

 

Svenska Museer – tidning, nättidning och debattforum 
Tidskriften Svenska Museer är en branschtidning som ges ut av Museiföreningen, en 

förening för museer, museianställda och museiutbildade. Föreningen ser sig som ett 

samarbetsforum för landets olika museer, och arbetar med utbildning och information inom 

museiområdet. Sedan 1999 är Svenska Museer webbaserad och ligger på Internetadressen 

www.museif.a.se/svenskamuseer och utkommer fyra till fem gånger per år, plus ett 

pappersnummer per år. Svenska Museer vill sprida kunskap om museernas arbete och 

villkor och den innehåller artiklar om kulturpolitiska händelser, utställningar, publikarbete, 

insamling, vård och konservering. Svenska Museer bevakar även internationella nyheter, 

aktuella utställningar och personalnyheter.88  

                                                                                                                                                    
86 Beskrivning från Riksantikvarieämbetets hemsida på Internet: http://www.raa.se/tidevarv 
87 Hemsidan för Svenskt kulturarv på Internet: http://www.svensktkulturarv.com 
88 http://www.museif.a.se den 16 november 2001 



  

 35

 

Artiklar 

Vi har studerat tretton stycken artiklar från tidningen Svenska Museer. Utgångspunkten, för 

urvalet av konkreta artiklar, har varit att de ska representera intern museal debatt. Urvalet 

av artiklarna i Svenska Museer gjordes utifrån den i tidningen givna rubriken ”Debatt”, 

vilket ger diskursens egen definiering av en intern debatt. Artiklarnas karaktär är därmed 

också diskuterande snarare än presenterande. Antalet artiklar som publicerades under 

rubriken debatt var under åren 2000-01, elva stycken. Artiklar var ojämnt fördelade över 

åren, då flera nummer inte innehöll några debattartiklar medan andra hade så många som 

fyra stycken. Ur papperstidningen från 2001, har vi även studerat en artikel, eftersom den 

gav upphov till en av de debattartiklar i nätupplagan som vi använt. Papperstidningen 

utkommer en gång per år, vid sidan om nätupplagans mer frekventa utgivning, och varje 

nummer av papperstidningen har ett specifikt tema. Den ges ut i samband med den årliga 

Museiveckan, och temat för 2001 var: ”Det demokratiska museet”. Förutom artikeln i 

papperstidningen har vi studerat en artikel under rubriken ”Gästskribent”, från nättidningen 

nr 4/01. Av samma skäl som tidigare – en debattartikel har skrivits som svar på den. Att 

analysera enbart svaren kändes inte fullständigt, varför vi valde att komplettera med dessa 

två. Debattartiklarna är skrivna av museitjänstemän, men även av utomstående. Det faktum 

att de getts utrymme att debattera museiverksamhet inomdiskursivt, har vi sett som 

tillräcklig motivering till att använda deras artiklar. Givetvis inser vi att artiklarnas karaktär 

skiljer sig åt beroende på vem som författat texten.  
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________________________________________________________ 

RESULTAT & ANALYS  

 

Analysavsnittet i uppsatsen är uppdelad i två huvudsakliga delar, där den första tar upp de 

tre projekten och den andra belyser utsnittet ur den interna debatten. Anledningen till 

denna särskiljning är att materialets differentiering kom att medföra tydliga skillnader i 

analysen. Projekten valdes med utgångspunkt i deras förändringsvilja, varför fokus i 

analysen av dem legat på hur denna förändring beskrivs, vilken bild av museidiskursen den 

ger och vilken framtid som skymtas. Tyngdpunkten ligger också på denna del. Artiklarna 

valdes med en utgångspunkt att finna eventuell förändring och hur man inom debatten 

framställer och formulerar museidiskursen. Analysdelarna är således uppbyggda på olika 

sätt och med olika teman.  

 

Projekt 

 

Projektanalysen är uppdelad i enlighet med de tre projekten, då vi ser dem som så pass 

olika att det finns en mening i att inledningsvis hålla isär dem. Varje projektanalys bygger 

på två teman, vilka är: ”Museers uppgifter & samhällsroll” och ”Förändring”. Efter denna 

första genomgång sammanfattar och jämför vi analysen av de tre projekten för att skönja 

likheter och särdrag, och vilken framtid som skymtas.  

 

Svåra saker 

Texterna som har studerats kring projektet Svåra saker är dels en introduktionsartikel i 

Samtid & Museer nr 1/98, skriven av Eva Silvén, en av initiativtagarna till projektet; och 

dels en artikel som skrevs av utställningsproducenten Mats Brunander efter projektets slut. 

Den artikeln är ännu inte publicerad och därför är det möjligt att den, till viss del, kommer 

att ändras innan den trycks. Artiklarna har vi valt eftersom projektet Svåra saker hade två 

riktningar, dels det innehållsliga temat som därmed främst riktade sig mot museidiskursen 

själv samt den kommunikativa utställningen som var avsedd för allmänheten. 
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Museers uppgifter & samhällsroll 
Det var framför allt tingen och deras berättelser som stod i fokus i projektet Svåra saker; 

och utifrån den insamlande verksamheten betraktades museernas uppgifter och 

samhällsroll som viktig: ”/…/ strävandena att visa vilket betydelsefullt kulturarv vårt lands 

museiföremål utgör”. En del av projektets utgångspunkter var att beröra ”den interna 

museidiskussionen”, och även vård och hantering av föremål fanns på dagordningen. ”Bör 

smutsen betraktas som en del av föremålet, en vittnesbörd om människors villkor i vår 

tid?” De två traditionella uppgifterna samla och vårda kom därmed att stå i centrum för 

projektet, som en spegling av museidiskursens praktik men också i fokus för förändring. 
 

I beskrivningen av vad projektet Svåra saker syftade till, och vad man från Samdoks sida 

ville verka för och förändra inom museidiskursen, framträder framför allt bilden av 

Samdok som en specifik och betydelsefull aktör inom diskursen. Uttrycket ”Alltsedan 

samtidsforskningen slog rot bland svenska museer /…/”, hänvisar till Samdoks start på 

1970-talet och den fasta position som Samdok idag tycker sig utgöra inom museidiskursen. 

Museernas uppgift och roll i samhället framställs som skildrare av samhälle och kultur, och 

kritik riktas mot att museerna tenderat att skildra det ”hela och rena”. Detta uttrycks ha lett 

till att samlingarna överhängande består av ”söndagsporträtt” av verkligheten.  

 

Förändring  
I projektet Svåra saker kan man utläsa två tydliga förändringsspår; där det ena utgörs av 

diskussion kring museernas insamling (innehållet) och det andra av utställningsmediets 

kommunikativa form (fältstationen). 

 

Syftet med projektet var att skapa diskussion och reflektion inom museidiskursen, kring 

insamlingsfrågor och museernas definierande av det svenska kulturarvet. ”Granska det 

museivetenskapliga och därmed utforskandet av museernas möjligheter och gränser, idag 

och i framtiden.” Detta självgranskande är det som är det nya, men också det som bidrar 

till förändring och förnyelse. Genom att börja granska museidiskursens insamlande och 

vårdande praktik kommer man att utveckla nya (inomdiskursiva) sätt att se på samlingarna, 

vilket i sig leder till förändringar och förnyelser av praktiken.  
 

Museernas arbete och metoder ifrågasattes, och stod i fokus för förändring: ”/…/ hur ser 

det ut på våra museer? /…/ Vågar vi närma oss det tabubelagda, det förbjudna? Det 
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onämnbara, det obscena och äckliga? Skandalerna, fifflet och bedrägerierna? Intolerans, 

förtryck och övergrepp?”. Dessa frågor visar på inställningen hos initiativtagaren att det 

kan tänkas vara just så, att museerna under historien hellre sopat tragiska och obehagliga 

händelser under mattan istället för att ha dokumenterat dem. Frasen ”Vågar vi närma oss 

/…/?” belyser detta ifrågasättande. Den fungerar även som en uppmaning om att vara 

modigare, och en uppfattning om museerna som fega tydliggörs. I introduktionen till 

projektet uttrycks dock att museerna inte varit helt utan tidigare reflektion kring det svåra, 

och där ges exempel på några enskilda projekt. De framstår som undantag som bekräftar 

regeln, vilka ytterligare legitimerar diskussionen. 

 

Beskrivningen av Samdoks roll inom diskursen, och synen på förändring i relation till den, 

får Samdok att framstå som den aktör vilken fångar upp det som de enskilda museerna 

tenderar att missa – det som ”slinker ur museernas grepp”. Därmed blir Samdok den 

sammanslutning som kan påverka och genomföra förändring inom dessa verksamhetsdelar. 

Med ”en vetenskaplig utgångspunkt belysa museernas sätt och möjligheter att hantera det 

svåra och negativa i tillvaron”. Svåra saker agerar utifrån vetenskapliga metoder och 

identifierar sig gentemot ett ”spektakulärt skräckkabinett”. Skräckkabinettet framstår som 

en föraktad form, som enbart går ut på att väcka uppseende och få publik, men kan också 

ses vara i släktskap med kuriosakabinettet och därtill föregångare till fenomenet 

museisamlingar och -utställningar. 
 

Den kommunikativa delen av projektet – utställningen – syftade till att ”synliggöra 

museets inre” och ”luckra upp gränsen mellan museernas inre och yttre”, och i detta ligger 

ett förgivettagande att det finns en gräns som separerar två världar från varandra. 

Utställningen skulle sammanfläta de två världarna, och verka för ett positivt samarbete 

dem emellan. En viktig del i utställningens nydanande form, ligger i ordvalet ”fältstation”. 

”Själva ordet ”utställning” visade sig föda förväntningar som inte överensstämde med våra 

avsikter”, skriver utställningsproducenten, och menar vidare att talet om 

”reseintendenternas arbetsrum och projektets rullande fältstation” behövdes för en 

förändring av synen på mediet: ”valet befriade konstigt nog tankarna och öppnade för nya 

möjligheter”. Ett nytt begrepp för utställning var med andra ord en betydelsefull faktor i 

genomförandet av förändringar, och vi anar att museets gamla ursprung hindrar utveckling 

av verksamheten. 
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Metoden att inte ställa ut en färdigtolkad historia, utan att istället låta svenska folket och de 

medverkande museerna delta i skapandet av utställningen var en utmaning av den gängse 

normen för mediet, enligt producenten: ”Till det roliga med projektet hörde att starta 

turnén och öppna för besökare trots att rummet inte var fyllt och ”klart”. Det kändes 

förbjudet och busigt för så gör man ju inte.” Uttrycket ”så gör man ju inte” visar att det 

finns klara, om än oskrivna, regler som producenten brutit och i uttrycken ”kändes 

förbjudet och busigt” finner vi en näst intill barnslig lust att utmana och tänja på gränserna. 

Här utmanar man museivärldens föreställningar om ramarna för en utställning, och frågan 

är om inte utmaningen av den egna diskursen var störst. Utställningsproducenten ger 

uttryck för att utställningen i ett avseende närmat sig den sensationslystna pressen och 

spelat på den journalistiska diskursens praktik: ”Naturligtvis sensationslockade orden 

Svåra saker, Farliga saker, liksom kanske typsnittets storlek och närhet till kvällstidningar 

och löpsedlar” och syftet att väcka uppseende och nyfikenhet blir tydligt. Vidare beskrivs 

utställningen i ett avseende som en traditionell dito, som inte behöver använda sig av ny 

teknik för att vara nydanande eller intressant och adjektiven ”ouppkopplade, lågtekniska 

och lite rotiga karaktär” illustrerar detta. Även stämningen i fältstationen beskrivs som 

präglad av ”koncentration och långsamhet”, vilket även det illustrerar motsatsen till snabb 

teknik. När det gäller, det inom utställningsvärlden ofta diskuterade ämnet, 

utställningstexter, trotsade man de senaste tendenserna – att mer och mer producera textfria 

utställningar.89 Istället hade man långa berättelser om varje föremål och läsningen spelade 

en ytterst central roll i utställningen. Här framkommer att ny teknik inte är viktigt för att 

göra bra och nydanande utställningar, utan att det snarare är själva metoden, syftet och 

tilltalet. Kanske är det en utmaning att inte locka med ny teknik. 

 

Museum 2000 

Analys av Museum 2000 har gjorts utifrån den svenska projektbeskrivningen: ”Museum 

2000 Projektbeskrivning” (2000) Svenska ICOM, Svenska Museiföreningen och 

Riksutställningar. Den användes för marknadsföring av och information om projektet, och 

sändes till svenska museer och andra kulturinstitutioner.90 

 

                                                 
89 För mer ingående teoretiska perspektiv och praktiska exempel kring ämnet utställningstext se: Margareta 
Ekarv, Elisabet Olofsson & Björn Ed (1991) Smaka på orden. Om texter i utställningar   
90 Irenmark (2001) Museum 2000: rapport om projektarbete 
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Museers uppgifter & samhällsroll 
Seminarie- och konferensprojektet Museum 2000 hade som utgångspunkt frågeställningen: 

bekräftelse eller utmaning?, vilket tydligt beskriver just den ifrågasättande och 

diskuterande inramning som projektet hade. Det som ifrågasattes och skulle diskuteras var 

museernas uppgifter och samhällsroll – traditionellt och idag. I projektbeskrivningen står 

det att bekräftelse eller utmaning kan ses som ett motsatspar, men att de samtidigt visar på 

två perspektiv som kan läggas på museernas verksamhet. ”Å ena sidan museet som 

trygghet, igenkännande, återseende, identifikation, minnesplats och minnesbank.” Denna 

bekräftande del av museernas arbete legitimeras som ”något som både samhällen och 

individer behöver”. Definitionen av den utmanande uppgiften är: ”Å andra sidan och lika 

viktigt museet som ifrågasättare, motbild, alternativ, förnyare och gestaltare av det andra.”. 

Det ges dock egentligen inte någon information om varför dessa delar över huvudtaget är 

viktiga, eller vad de innebär för samhället, individen eller museernas roll. Arrangörernas 

position inom museidiskursen legitimerar den bild som målas upp kring museernas 

essentiella uppgifter, likväl som etablerade tänkare och forskare inte har samma krav på att 

redovisa källor för att erhålla trovärdighet. Svenska ICOM, är en del av den internationella 

huvudmuseiorganisationen ICOM (International Council of Museums) med en stark 

position inom diskursen, som bland annat har formulerat stadgar och riktlinjer för 

museernas verksamhet.91 Svenska museiföreningen fungerar som en förening och 

informationsbas för de svenska museerna, som genom sin tidning Svenska Museer och 

arrangerandet av seminarier och den årliga Museiveckan92, spelar en framträdande roll 

inom den svenska museiprofessionen. Riksutställningar å sin sida har en annan typ av 

position inom den museiprofessionella diskursen. Det är inte ett museum, men agerar och 

deltar inom den museala verksamheten genom produktion och uthyrning av utställningar 

och engagemang i museala projekt. Riksutställningar har sedan starten 1965 kommit att 

etablera sig som en betydelsefull och väl ansedd statlig institution inom branschen.93  

 

Arrangörerna skriver vidare, i projektbeskrivningen, om frågeställningen som speglare av 

två förhållningssätt till omvärlden som museerna har, och har haft långt tillbaka i tiden 

med olika tonvikt på respektive. ”/…/ är museet huvudsakligen krönikör eller aktör, 

                                                 
91 Se vidare beskrivning av ICOM på Internetadressen: www.icom.org 
92 Se vidare beskrivning av Svenska Museiföreningen och Museiveckan på Internetadressen: 
www.museif.a.se 
93 Se vidare beskrivning av Riksutställningar på Internetadressen: www.riksutstallningar.se 
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fungerar det som tempel eller forum?” Ordvalet medför specifika meningar och betydelser, 

och ger associationer till andra verksamheter utanför den museidiskursiva. Tydligt blir här 

att museirollen är svår att definiera, även för de främsta inom diskursen, och att jämförelser 

görs med helt skilda verksamheter eller institutioner för att tydligt illustrera deras 

uppfattning om museiverksamhetens komplexitet. Krönikör ger associationer till en 

journalistisk diskurs, där den specifika formen krönika kan sägas representera en 

tillbakalutad, betraktande och personligt reflekterande hållning. Aktör å andra sidan är den 

som har en tydlig roll inom ett fält/en diskurs och utifrån den verkar, handlar och tar 

ställning. Aktörspositionen kan jämföras med teaterns aktörer och aktriser, som har dessa 

egenskaper. Att jämföra museet med tempel ger ett religiöst och historiskt inslag i 

definitionen och talet om museets roll. Den historiska uppfattningen av ordet ligger i dess 

koppling till en antik institution som hyllande den styrande makten, medan den religiösa 

associationen görs utifrån där religion och gudomlighet hyllas. Föremålens roll i detta 

tempel kan liknas vid ikoner och reliker, vilket kanske kan sägas spegla den process som 

föremålen genomgår då de hamnar på museum. Sammanfattningsvis målar ordet tempel 

upp en bild av en fysiskt och mentalt ”stor” institution, dit folket bör gå och visa sin 

aktning till en högre och styrande makt. Motsatt templet står jämförelsen forum, som i 

större utsträckning öppnar upp för aktörer än vad templet gör. Vi har funnit att begreppet 

forum är populärt i diskursens olika uttryck, det ges betydelsen av en positiv arena som 

museerna kan och bör utgöra för att passa in i dagens svenska samhälle. De fyra begreppen 

speglar också perspektivet bekräftelse eller utmaning, där krönikör och tempel kan ses som 

det förstnämnda med anor i en traditionell museivärld och aktör och forum står för det 

utmanande och mot vilka museivärlden bör röra sig.  

 

I det sista stycket av projektbeskrivningen får museerna en stark och betydelsefull roll i 

samhället och världen. ”Särskilt framträdande är uppgiften att delta i skapandet av det 

demokratiska kunskapssamhälle som skulle kunna hjälpa människor att hantera de 

främlingsskapande konsekvenserna av modernitetens kris.” Syftet med projektet verkar 

därmed vara dels att ur ett internationellt perspektiv diskutera museernas utveckling, men 

även hur museerna kan verka för demokratins utbredning i världen och dess förbättring. De 

begrepp man använder sig utav är ”stora” begrepp, det ligger mycket i dem – så mycket att 

det är svårt att definiera dem och skapa en överenskommelse om betydelserna. Vad betyder 

ett demokratiskt kunskapssamhälle för oss, jämfört med exempelvis för en afrikan eller en 
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kines? Ligger det inte en värdering i uttrycket ”demokratiskt kunskapssamhälle”, som 

hänvisar till västvärldens normer, värderingar och begreppsapparat?   

 

Förändring 
Det som Museum 2000:s tre arrangörer ville att museerna skulle göra, inom projektet och 

rent allmänt, var bland annat att ”ompröva rollen som kulturarvsväktare”. Detta visar 

tydligt att man anser att museerna i negativ mening agerat ”väktare”, vilket ger ytterligare 

fyr åt att en förändring bör ske mot de mer utmanande aktörerna och öppna upp templets 

gömmor till att fungera som ett forum för kultur.  
 

Det finns en försiktighet vad gäller att explicit uttrycka vilken typ av förändring som bör 

diskuteras inom projektet, och här är det snarare metoden – att diskutera – som får utgöra 

och representera själva förändringsprocessen. Ytterligare en formulering av projektets 

uppgifter och syfte, som kommer på sidan två, lyder: ”vill /…/ hämta näring från den 

internationella idédebatten till den svenska diskussionen om museernas framtid, om deras 

förnyelse och det nödvändiga förändringsarbete som tidsfrågorna utlöser i 

kulturinstitutionerna”. För det första uttrycker de projektets betydelse, genom att säga att 

den representerar och är (en del av?) ”den svenska diskussionen” och att det finns en 

internationell debatt mot vilken den skiljer sig. En internationell debatt som det finns 

inspiration att hämta ifrån för att verka för förändring. Den internationella hållningen kan 

också ses utifrån ett humanistiskt perspektiv, då det uttrycks att det är viktigt att museerna 

arbetar gemensamt över världen och anammar en ”global lojalitet”. Att museerna är inne i 

en tid av ”förnyelse” framställs som ett vedertaget tillstånd. Starkast i detta uttryck är ”det 

nödvändiga förändringsarbete” som museerna måste sätta igång med, eftersom den tid vi 

lever i kräver det. Vilken typ av förändringsarbete man eftersträvar eller önskar uttalas inte 

specifikt, utan är något som lämnas någorlunda öppet för diskussioner under seminarierna 

och konferensen. Det beror givetvis på att man vill genomföra sitt projekt, och att en 

bredare museidiskurs ska diskutera fram svaren snarare än att arrangörerna själva 

presenterar färdiga svar.  

 

När vi skrev att förändringsarbetet lämnades någorlunda öppet för diskussion menar vi att 

det ändå fanns en viss styrning i projektet, mot vad som borde diskuteras och därmed i 

förlängningen förändras. Styrningen ligger i de tre teman man valde att arrangera 

seminarierna och konferensen utifrån, teman som kom att ha stor betydelse för varje enskilt 
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seminarium, föreläsning och grupparbete.94 ”Nya tider – skilda världar” löd det ena temat, 

som syftade till att ta upp museets roll i samhället och ifrågasätta vad som händer med 

museerna när ”omvärlden och kulturmönstren” förändras. Arrangörerna pekar på att 

museerna kommer att behöva förändra sina uppgifter ”att dokumentera, presentera och 

bekräfta en lokal, regional eller nationell historia”. Det blir ytterligare en formulering av 

museernas uppgifter och framför allt det som varit grundläggande för ”de flesta 

kulturhistoriska museer”. Dessa traditionella uppgifter menar man måste anpassas och 

förenas med ”verkligheten i det mångkulturella samhället och med den globala lojaliteten”. 

Det mångkulturella samhället är ett begrepp som vi vågar säga är på modet, som det är 

svårt att finna en specifik och uttryckt innebörd för. Begreppet används i alla möjliga 

sammanhang, och exempelvis frekvent inom museidiskursen, där det också används som 

allmänt vedertaget. Vi uppfattar en fara i hur användningen av detta, och liknande begrepp, 

sker, kan leda till att det urvattnas och till slut inte betyda någonting längre. Ett annat 

begrepp som används är global lojalitet. Det förklaras inte, och ger snarare associationer 

till hur man inom projektet önskar se på världen och vilken position man tar – som de som 

förstår och ser maktstrukturer i världen och dess betydelse för fattigdom och 

världsomspännande problem – än till ett faktiskt odefinierat tillstånd. Temat ”Ting, minne 

och berättelse” fokuserade på museernas insamlande och dokumenterande uppgifter, där de 

fysiska objekten gavs den mest framträdande rollen. Med fokus på uppgifterna kring tingen 

formulerades museerna som ”/…/ platser där frågor om kulturarv, symbolvärde och tid kan 

diskuteras, värderas och bearbetas”. Detta blir en positiv bild av hur museerna är, och bör 

fortsätta att vara, som fysiska platser och det som ifrågasätts är museidiskursens 

kommunikativa handlande. Föremålssamlingarna måste ges ”nytt liv”, utställningarna 

måste ”fånga människors uppmärksamhet” och museirummet måste erbjuda ”mötesplatser 

/…/ som utmanar montermentalitet och invanda seenden”, där ”utställningsspråk bygger på 

en korsbefruktning av olika medier och ny teknologi”. Här efterfrågas konkreta 

omdaningar, som handlar om kommunikationen utåt, och man vill se moderniseringar i 

handlandet för att erhålla och behålla publik. Tron på utställningsmediets traditionella form 

är svag hos arrangörerna, precis som synen på hur museet uppfattas av allmänheten är 

negativ. Det tredje och sista temat ”Museet och moralen” uttrycker att ”en rad moraliska 

frågor blir alltmer brännande /…/ i museiprocessens fyra faser – forskning, insamling, 

vård, kommunikation”. De traditionella museiuppgifterna (samla, vårda, visa och forska) 

                                                 
94 Irenmark (2001) Museum 2000: Rapport från projektarbete 
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har här formulerats om, och exempelvis den tidigare oftast sistnämnda och mest 

omdiskuterade uppgiften forska ligger nu främst. ”ICOM:s stadgar föreskriver att 

museerna ska tjäna samhället.” ICOM upprättar stadgarna, och att tjäna samhället ses i 

texten som svårt i relationen mellan att ”verka för humana och demokratiska värden” och 

”rymma historiens farliga minnen”. Här uttrycks att det är viktigt att uppmärksamma de 

farliga och svåra minnena och att en diskussion måste ske kring hur man kan göra det. 

Projektet Svåra saker används som exempel och ”som fördjupning för diskussionerna” 

förklaras utställningens närvaro vid upptaktsmötet för Museum 2000. Man menar att den 

ger ”underlag för diskussioner om etik, mod, samhällsrelevans och samtidsförankring”, 

och Samdok ges erkännande inom museidiskursen.  

 

I projektbeskrivningen tas en utveckling upp, som framstår som oundviklig och ger en 

känsla av en dystopisk framtid. Det handlar om finansieringen av museiverksamheten och 

hur det statliga bidraget vägs mot andra, oftast premierade, kulturverksamheter. Detta 

faktum, menar arrangörerna, är orsaken till att inkomstkällor såsom entréavgifter 

(motverkar tillgängligheten implicit) och extern sponsring, blir mer och mer oundvikliga. 

”Detta kan i sin tur leda till att museets funktion som idéväckande forum får stå tillbaka för 

inkomstalstrande evenemang /…/”. Här blir den positiva museirollen idéväckande forum, 

där forum återkommer och syftar till en värdefull museiverksamhet och det idéväckande 

som en central uppgift. Den dystopiska bilden av framtidens museum sysslar med 

inkomstalstrande evenemang, där evenemang ger associationer till en kommersiell- och 

reklaminriktad verksamhet och att alstra inkomst är den huvudsakliga uppgiften. Det är en 

av de frågor som man explicit uttrycker en önskan om att diskutera, för att förändra denna 

utveckling och skapa en annan möjlig väg att arbeta sig in i framtiden. 

 

makten.nu 

Texterna om makten.nu, som vi studerat, är två typer av projektbeskrivningar. Den ena 

utgör grunden i projektets hemsida på Internet och är mer allmänt formulerad, och en 

lättillgänglig beskrivning av projektet.95 Den andra är en så kallad plattformsbeskrivning 

                                                 
95 Internetadressen: www.makten.nu/sidor/valkommen.html 
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och är mer strikt och officiellt hållen i sin ton, och tydliggör projektets utgångspunkter och 

vad som krävs för att delta. Den finns att ladda ned som pdf-fil på Internet.96  

 

Museers uppgifter & samhällsroll 
Syftet med nätverksprojektet makten.nu sägs vara att engagera Sveriges museer och 

konsthallar i ”samhällsdebatten” och få dem att ”kritiskt granska makten i Sverige”. På 

projektets hemsida på Internet möts man av kampandan: ”Släpp in samhället i 

institutionerna.”, vilket ger en tydlig bild av hur arrangörerna ser på kulturinstitutionerna 

och deras roll i det övriga samhället. Vårt ordval kampanda speglar hur vi uppfattar 

projektets väsen – som en revolutionerande och politiskt färgad grupp som tar parti för de 

utsatta grupperna i samhället. Museer och konsthallar framställs i sin tur som slutna 

institutioner, vilka inte ger samhället (vad det nu är) tillträde. Det väcker en liten undran 

över hur det skulle kunna vara möjligt för museerna och konsthallarna att stå och vara 

utanför samhället. Samhället blir här detsamma som samhällsdebatten, vilken 

kulturinstitutionerna per definition inte deltar i. Makten.nu uppmanar dem att ställa sig i 

centrum av samhällsdebatten, något som framstår som ifrågasättande av styrande strukturer 

och normer. Kulturinstitutionerna ges en ny roll i samhället, som projektet menar att de 

tidigare inte har haft, en roll som ställer sig närmare en journalistiskt kritiskt granskande 

diskurs.  

 

Projektets arrangörer, vilka står bakom projektbeskrivningen, är främst Virserums 

konsthall, men även Kulturen i Lund, Malmö Museer och Mångkulturellt Centrum, och 

tillsammans utgör de samordningsgruppen. Arrangörerna legitimerar projektet och dess 

syfte, med en formulering om museernas samhällsroll från den senaste statliga 

museiutredningen97: ”Museerna skall stå till tjänst med sina kunskapsresurser, 

dokumenterade erfarenheter, perspektiv och opinionsbildning för samhällets utveckling 

och medborgarnas nytta och glädje”. Det är vad makten.nu syftar till att verka för, men det 

är också en bild av museernas uppgift som projektet delar med staten. Det är intressant att 

se att ett projekt som kritiskt vill granska den styrande makten, väljer maktens (statens) 

uttryck och formuleringar för att legitimera sina egna åsikter. De instanser som 

representerar makten i projektet, mot vilken man bör verka för ”motmakt”, är: ”/…/ politik, 

bank- och finansvärld, mediavärld, företagsvärld, forskning m.m.”.  

                                                 
96 Internetadressen: www.makten.nu/sidor/valkommen.html: ”Makteninfo1.pdf” 
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Den huvudsakliga delen av museidiskursens praktik som fokuseras, är den kommunikativa 

utställningsverksamheten. Utställningen beskrivs som ett medium bland andra medier, till 

och med ett massmedium som har att konkurrera med andra dito om människors 

uppmärksamhet: ”Utställningar är ett massmedium, men hur är dess förmåga att påverka 

samhällsdebatten jämfört med TV, tidningar och Internet”. Detta perspektiv – att 

utställningen är ett massmedium – ger starka associationer till nyhetsförmedling. I och med 

projektets riktning mot både konsthallar och museer ger man uttryck för att dessa båda 

verksamheters användning av mediet utställningar är såpass lika att de kan ta samma 

utgångspunkter och verka för samma mål. För museidiskursen kan man se det här 

perspektivet som ett slag för diskursens samtidsforskning, och för vikten av att historiska 

berättelser har en koppling till samtiden. Kopplingen ska betyda något för dagens 

människor, för förståelse av samhällets form och betydelse för dess utveckling. Vidare 

uttrycker de sig om den nyhetsmediala diskursen: ”/…/ den källkritiska förmågan i 

nyhetsmedia, enligt mångas åsikt, tycks ha kollapsat”. De uttrycker en tro på 

kulturinstitutionerna som mer kvalitativa, och med mycket att bidra till den samhällsdebatt 

som nyhetsjournalistiken idag regerar.  

 

Det faktum att initiativtagarna kommer från konstvärlden kan vara betydelsefullt i 

relationen till och uppfattningen av museerna och deras verksamhet. Det historiska, 

samlande och bevarande perspektivet på museal verksamhet försvinner i dess renaste form, 

och istället ska all diskursiv praktik verka för aktuella frågor som rör samhället här och nu 

enligt projektet. Anledningen till att man valt att inkludera museerna i detta projekt 

framstår som två. Det ena för att de statligt styrda museerna har en position i samhället, 

som förknippas med objektivitet, vetenskaplighet och förmedling, medan konsthallarnas 

verksamhet har en prägel som snarare förknippas med subjektivitet, konstnärlighet och 

uttrycksfullhet. Museerna verkar behövas i projektet för att bidra med sina 

kunskapsbetonade egenskaper. Det andra är att man ser museerna som den part av de två, 

som framför allt behöver förändras. Det är museerna som är dåliga på att utföra kritiska 

granskningar och ge perspektiv på aktuella händelser. Något som konsten och därmed 

konsthallarna alltid gjort. 

 

                                                                                                                                                    
97 Hänvisning sker i beskrivningen till: Museiutredningen: Minne och bildning, SOU 1994:51 
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Förändring 
Projektet makten.nu uttrycker klart och tydligt att det är förändringar inom museer och 

konsthallar man verkar för, och ger relativt explicita beskrivningar om vad som ska 

förändras, hur och varför. Det målas upp en samhällsbild där makten blir mäktigare, varför 

”fokus på maktstrukturer i första hand /är/ viktig för demokratin”. En uppgift som tilldelas 

museerna, i och med det dokumenterande, samlande och arkiverande arbete de utför. 

Fokus som måste hållas på maktstrukturer, för att verka för demokrati innefattar ”förnyelse 

för konst- och museisverige”. Institutionerna måste förändra sig, för att bättre utföra 

kritiska granskningar av styrande maktstrukturer. Uppgiften som tilldelas museer och 

konsthallar kan jämföras med den uppgift nyhetsmedierna har, som gett dem positionen 

som den tredje statsmakten i samhället. Det man kan utläsa är att arrangörerna vill att 

kulturinstitutionerna ska ta del i den uppgiften och mer positionera sig såsom 

massmedierna, men samtidigt inte förlora den ”källkritiska förmågan”. Den 

uppmärksamhet som fotoutställningen Ecce Homo fick, används som exempel och bevis 

på att utställning som medium kan få brett samhälleligt genomslag. Ecce Homo ges också 

erkännande såsom ha påverkat ”samhällets utveckling” och stå som bevis för att ”kritiska 

och provocerande utställningar” har detta inflytande om ”vi själva vill”, vilket syftar på de 

inomdiskursiva aktörerna. Kommentaren som säger att vi kan om vi vill, visar tydligt på en 

frustration över att kritiska och provocerande perspektiv inte tas oftare, trots att det enda 

som behövs är viljan och att viljan att delta i samhällsdebatten och påverka samhället borde 

vara självklar. Det borde, med andra ord, vara självklart för museer och konsthallar att 

arbeta med aktuella frågor och nyhetsbetonade händelser, enligt initiativtagarna. 

 

Synen på förändring av museerna, går till viss mån att urskilja såsom specifik i detta 

projekt, trots samarbetet med och likställningen med konsthallar. ”Vissa saker kan sägas i 

de flesta andra medier, men absolut inte på museer.” Museer står för den institution och 

verksamhet som måste förändras, och som de som inte vågat säga vad som helst eller ta 

ställning i aktuella frågor. Om museers och konsthallars förändringsarbete och kontrast till 

nyhetsmedierna, uttrycker sig projektsamordnaren: ”Vi har faktiskt ett guldläge att nu 

verkligen jobba för en förändring. Därför att folk i allmänhet bryr sig egentligen förfärligt 

mycket om det som sägs på museer, därför att man inte längre litar på de andra medierna. 

Vi har fortfarande trovärdighet i folks ögon.” 98 Arrangörerna verkar för att förändringen 

                                                 
98 E-postkorrespondens 2001-11-26 
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ska ske i riktning mot andra mediers innehåll, uppgifter och perspektiv, och detta intåg i 

den journalistiska diskursens sfär kan ske med hjälp av trovärdigheten. Det trumfkort man 

har att spela i konkurrensen om offentlig uppmärksamhet. Den officiella 

(plattformbeskrivningen) formuleringen om varför publiken ska söka sig till museerna är 

”på grund av utställningarnas angelägenhet”, vilket syftar tillbaka på innehållslig aktualitet, 

samt att ”utställningarna måste vara språkligt tillgängliga”. Känslan växer sig stark i 

läsandet av texterna att makten.nu eftersträvar att museerna ska genomgå förändringar mot 

att anta mer av massmediernas perspektiv, där det aktuella alltid beaktas, och att 

anledningen till att museer och konsthallar bör delta i samhällsdebatten beror på den 

journalistiska diskursens tillkortakommande. Även en rädsla lyser igenom, en rädsla för en 

möjlig framtid där kulturinstitutionerna inte har någon makt att påverka samhällets 

utveckling, eller ens en publik som bryr sig om eller är intresserad av vad de har att komma 

med.    

 

Hemsidan avslutas med uttryck för att det existerar ett förändringsklimat inom 

museiinstitutioner och konsthallar: ”Det finns hos många som arbetar på museer och 

konsthallar en stor längtan efter förnyelse, ett annat engagemang, mera av utmaning, lite 

mindre av bekräftelse.” Här ger man det tidigare genomförda projektet Museum 2000 

erkännande, som så starkt kommit att förknippas med motsatsorden utmaning och 

bekräftelse inom museidiskursen. ”Inte minst visades detta under den år 2001 avslutade 

seminarieserien Museum 2000 – Bekräftelse eller Utmaning /?/”.   

 

Sammanfattning och jämförelse av projekt 

En intressant upptäckt i analysen av dessa tre, vitt skilda projekt, är att de refererar till 

varandra. Detta ger en tydlig bild av att hur diskursiva uttryck fungerar enligt Fairclough, 

där texter bygger vidare på tidigare texter och hur talet om verkligheten även konstituerar 

verkligheten. Museum 2000 använde sig utav utställningen Svåra saker i gestaltningen av 

det tredje temat ”Museet och moralen”; och makten.nu använder sig i sin tur utav Museum 

2000:s frågeställning ”bekräftelse eller utmaning?”. Frågeställningen fungerar i makten.nu 

som ett uttryck för att ett förändringsklimat existerar inom diskursen, vilket kan sägas 

legitimera förändringsviljan inom projektet och därmed även själva projektet.  
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Förändringsklimat 
I analysen av de tre projektens syn på museernas framtid och förändring, är det intressant 

att se att önskan om att föra diskussion genomgående är det som mycket av samtalet i sig 

handlar om. Ord som samtal, mötesplats, nätverk, samarbete, diskussion och skapa debatt 

återkommer i hela materialet. Samtal framstår som det utvecklande och det som i sig leder 

till positiv förändring, och sen exakt vad som ska förändras och hur detta ska gå till 

kommer i andra hand. Det uttrycks önskan om att samtal ska fortgå och samarbeten ska 

etableras och utvecklas – internationellt, lokalt, internt, externt, politiskt och 

yrkesverksamt.  

 

En gemensam förändringstendens som vi tycker oss urskilja i museidiskursen är den mot 

den journalistiska diskursens praktik, då man önskar att museer genom sina utställningar 

ska behandla aktuella frågor i samhället ur ett kritiskt granskande perspektiv. Det ges 

uttryck för att museidiskursen har något mer att tillföra och borde påverka samhällets 

utveckling, samt att den egna självreflektionen kan förbättra den egna verksamheten och 

hur man tas emot av allmänheten. Det framkommer också en tro på utställningsmediet som 

ett kraftfullt medium, som aktivt kan ingripa och påvisa orättvisor i samhället.  

 

Framtid på gott och ont 
Genom analys av projektens förändringsvilja och syn på museidiskursen, går det att 

skymta framtiden. I Svåra saker diskuterades museernas insamling i relation till vad den 

berättar för den framtida generationen. Om museerna inte reflekterar över sitt arbete med 

dokumentations- och insamlingsfrågor riskerar samlingarna och berättelserna om oss att 

enbart bestå av harmoniskt vardagsliv. Svåra saker ger tydliga uttryck för att de svåra och 

farliga tingen och berättelserna är viktiga att minnas och dokumentera, för att det är lätt att 

glömma och förvanska, vilket också historien berättar för oss. Museerna måste aktivt verka 

för en mer nyanserad dokumentation av vår samtid – framtidens historia. 

 

I Museum 2000 formuleras en hotande framtid för museerna, präglad av ekonomiska 

problem och svårigheter att finansiera verksamheten. Anslagen från staten minskar, och 

museerna måste mer och mer söka extern finansiering – ett förfarande som hotar den egna 

integriteten. Detta kan i viss mån jämföras med makten.nu:s syn på de styrande 

instanserna, mot vilka kulturinstitutionerna bör bedriva granskning och motmakt. Dessa 

maktinstitutioner som bör granskas (makten.nu) är också möjliga, men fruktade finansiärer 
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(Museum 2000). Detta är tydliga uttryck mot sponsringens legitimitet inom 

museiverksamheten. I makten.nu ger man uttryck för en rädsla att kulturinstitutionerna ska 

stå utan makt i samhället, utan makt att påverka en allmän opinion och i förlängningen 

påverka styrande strukturer och instanser. Museer och konsthallar uppmanas att ta plats 

och synas, och att det är deras skyldighet.  

 

Debatt 

 

Denna analysdel är uppdelad i två avsnitt. Inledningsvis görs en artikelbunden och 

kronologisk analys av den interna debatten, för att efterföljas av en sammanfattning och 

jämförelse, där den övergripande bilden av den interna debatten synliggörs.  

 

Artikelanalys enligt kronologisk ordning 

Vi har lagt upp denna analys i kronologisk ordning enligt utgåvorna. De artiklar som 

kommer från samma nummer ligger i bokstavsordning enligt författarnas efternamn. 

 

”Våga hålla högt i tak!” 
Svenska Museer 5/00. Graziella Belloni, Elisabeth Fagerstedt, Hjördis Johansson, 

Marjalena Lampinen och Eva Persson. Nätet kvinnor – museer 

 

För de fem artikelförfattarna framstår museal praktik som en tolkande, reflekterande och 

analyserande kommunikativ praktik. Museerna ges en position i samhället som går att 

jämföras med andra medier, eftersom de delar uppgifterna berättelseproduktion och 

berättelseförmedling. Skillnaden, menar författarna, ligger i andra mediers fokusering på 

”ett evigt Nu” och museernas ”unika förutsättningar att visa komplexiteten mellan Nu och 

Då”. Museernas historiska perspektiv framhävs, och utgångspunkt för diskussion tas i 

statlig verksamhetsdefiniering: ”De statliga museerna är av regeringen ålagda att verka för 

”kulturarvets demokratiska funktioner utifrån skilda perspektiv såsom kön, klass, kulturell 

bakgrund och grupper med särskilda behov”.”.  

 

I artikeln erkänns att det pågår en museidiskursiv förändringsdiskussion. Författarna 

nämner Museum 2000 och att ”många unga museimän uttrycker en oro inför framtiden”. 
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Perspektivet på förändringsdiskussionen bygger på uppfattningen att museerna, såsom 

tolkande institutioner, är alltför styrda av rådande ”vetenskapsbegrepp”, och en tendens att 

museerna inte verkar vara öppna för nya metoder för tolkning och förståelse av kunskap: 

”åtskilliga museiledningar /…/ vägrar släppa fram andra visioner och tolkningsperspektiv 

än de gängse”. De fem författarna definierar en pågående ”kunskapens kris”, att nya sätt att 

se på kunskap och utföra analyser kolliderar med museernas tidigare uppfattning om 

objektiva sanningar som bara skulle sökas upp och presenteras.  

 

Författarna efterlyser förändring; de vill ge utrymme för nya tolkningsbegrepp vilka ska 

användas i den utåtriktade verksamheten, som motvikt till andra mediers tolkningar av 

världen. De är starkt kritiska gentemot det sätt som andra medier: ”/de/ stänger /…/ in och 

förvirrar oss med sin hyperrealitet, där gränsen mellan fakta och funktion upplöses och där 

ytliga stereotyper flimrar i ett evigt Nu”. Museer ska, och kan, istället synliggöra ”de 

underliggande koderna och maktstrukturerna” i samhället. Detta visar tydligt på 

författarnas starka tro på museerna, som kvalificerade aktörer med viktiga funktioner att 

fylla i samtiden.  

 

För att kunna utföra de viktiga samhälleliga uppgifterna ska museerna inte servera 

färdigtolkad kunskap och inte heller använda sig av ”explosiva estetiska effekter och 

”Disneyunderhållning”/…/”, vilket de fem representanterna för Nätet kvinnor-museer 

anser att museerna tenderat att göra. Inom museidiskursen framstår det som vanligt 

förekommande att beskriva influenser från det som brukar kallas underhållnings- eller 

upplevelseindustri, som kan spåras i museernas verksamhet, med en referens till Disney. 

Författarna sätter här upp ett konkret begrepp vars innebörd museerna bör förhålla sig till. 

Förytligande, försköning, likriktning och storskalighet – framstår som icke-önskvärda. Den 

popularitet som Disney har för sitt sätt att berätta och gestalta historier, blir därmed också 

något museerna ska förhålla sig till och ta avstånd ifrån.   

 

”Lämna den museala skamvrån!” 
Svenska Museer 5/00. Ulf Hamilton, Ordförande i ST-Kultur (en avdelning inom 

Statstjänstemannaförbundet) 

 

Enligt Ulf Hamilton präglas de svenska museerna av dåligt självförtroende, som beror på 

de låga bidrag som stat, kommun och landsting ger institutionerna. Museerna blir i 
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Hamiltons främst statsstyrda institutioner. För honom är de en gemensam enhet, och ingen 

specifik del i den museala praktiken framhävs. Hans fokus ligger istället på att ge 

ekonomiska och politiska aspekter på den institutionella verksamheten och dess position i 

samhället. Det är utifrån förändringar på de planen som han ser att museerna bör utvecklas. 

”Ingen talar om museernas relation till övriga samhället”, uttrycker Hamilton och syftar på 

hur museer förhåller sig till andra statligt styrda verksamheter och ett bredare kulturliv. 

Den syn han förmedlar på kulturliv i allmänhet och museiverksamhet i synnerhet, är 

oförstående och skriker efter konkretiseringar: ”När stat, kommun och landsting skapar 

kulturverksamhet sker det knappast efter tydliga behovskriterier /…/ utan från lite luddiga 

resonemang om kulturarvets värde, demokratiskydd, kulturell mångfald och så vidare”. 

Hamilton försöker inte problematisera begreppen, och ger dem inte heller något som helst 

värde.  

 

”Det pågår en museidebatt just nu med fokus på innehållet” och Hamilton utläser en trend 

där museerna strävar efter att ”vara med på samhällståget”, men han menar att det bara 

visar på att ”museifolket /har/ missat samhällskopplingen med stort S”. Den diskussion 

kring förändringar som han ser att museidiskursen ägnar sig åt, menar han vara helt onödig 

och till ingen nytta. Museernas insikt kring ”förändringar i samhället /…/ och anpassning 

av museiinnehållet efter detta” negligerar han totalt och menar att museerna bortser ”från 

något betydligt viktigare – att hitta en plattform för ”kulturdimensionering” /…/”. Denna 

dimensionering förklaras sedermera som en ekonomisk plattform, som går ut på att de 

statliga bidragen borde beräknas efter en ”besökspotential”. En potential som bygger på att 

museerna har höga besökssiffror: ”museerna /ligger/ på topp tillsammans med bio- och 

kyrkbesök”. Med siffror och statistik legitimerar han att bidragen till museerna borde 

beräknas i likhet med hur skolan och sjukvården styrs, och därmed ökas. Här använder han 

de två samhälleliga verksamheter som kanske är de effektivaste politiska verktygen när det 

gäller att vinna väljarnas röster, och genom artikeln känns det som om han vill vinna 

museernas ”röster”. Detta för att kunna lära dem ett och annat om hur samhället fungerar, 

vad som är viktigt och hur prioriteringar bör göras, vilket uppenbarligen inte har något med 

kulturarvets värde, demokratiskydd och kulturell mångfald att göra. Sist, men inte minst, 

söker han vinna rösterna genom att appellera till revolution: ”Är det dags att lämna 

bakgården, bestiga barrikaderna och begära museiresurser efter besökspotential?”. 
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”Visa – medan tid är” 
Svenska Museer nr 5/00. Christina Lindeqvist, Intendent på Mediacentrum, Nordiska 

museet. 

 

Lindeqvist utgår från museers samlande och bevarande verksamheter då hon talar om 

museivärlden, och museers huvudsakliga uppgift framstår i denna artikel såsom ”våra 

gemensamma minnen”. Hon målar upp en bild av att de omfattande kulturhistoriska 

samlingarna utgör ett hinder för att utveckla arbetet på museer. De medför ”stora problem 

med att bevara alla föremål”, och menar att föremålen bör tas ut ur samlingarna och 

användas istället. Att använda föremålen skulle gynna både publiken och föremålens ”egna 

liv” anser Lindeqvist. Hennes egen position, som tidigare allmänkonservator och 

beskyddare av föremålens trygga gömme i samlingarna, stärker hennes argument, och 

genom uttrycket ”föremål med museistatus” erkänner hon samlingarnas särställning. 

Lindeqvist markerar vidare sin position inom diskursen, som en som känner till hur 

verksamheten fungerar och hur den är beroende: ”Resurserna är begränsade vad gäller 

budget, lokaler och personal, det vet varje museiman. Det finns inga pengar.” Hon väljer 

dock att inte spä på ”myten” om resursbristerna, utan menar att förändringar måste 

genomföras och att de görs genom aktiva ställningstaganden: ”vanor, attityder och 

förhållningssätt går att förändra – och det kostar inte en krona!” Vi menar att det nästintill 

har bildats en myt inom museidiskursen kring resurser – det finns inga pengar och utan 

pengar går det inte att göra något – ett argument som verkar tas till närhelst man behöver 

en ursäkt. De legitimeringar, som vi uppfattar att hon gör, vad gäller hennes position på 

fältet beror säkerligen på att det hon vill förändra – vanor, attityder och förhållningssätt 

gentemot samlingarnas och föremålens ”helighet” – framstår som känsligt. Motsättningar 

mellan å ena sidan den etnologiska synen på föremål, som utgår från deras berättande 

värde, och å andra sidan den konservatoriska vårdande synen, verkar ständigt florera/och 

ha florerat inom diskursen. En motsättning som ligger inbyggd i de olika yrkesuppgifterna 

och museernas mål med föremålen – visa/levandegöra och bevara/förvara – och framstår 

som svår att överbrygga. Lindeqvist representerar numera den etnologiska synen medan 

hon tidigare var en representant för den konservatoriska: ”Idag ser jag på föremål som 

bärare av idéer, form och funktioner, där materialet har en underordnad betydelse.” Hennes 

syn går tydligt att jämföra med Svåra sakers inställning till föremålen, som var tydligt 

etnologisk, men där anpassningar i utställningen ändå gjordes för att värna om föremålen. 
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”Gamla Uppsala Historiskt Centrum – en museal katastrof!” 
Svenska Museer nr 5/00. Hans Öjmyr, Intendent Nationalmuseum 

 

Den bild av museiverksamhet som Hans Öjmyr ger uttryck för i sin artikel, är en bild av en 

institutionell verksamhet full av begränsningar. I sin kritik av Gamla Uppsala Historiskt 

Centrum (GUHC) som Riksantikvarieämbetet producerat, menar han att det faktum att det 

inte är ett renodlat museum borde ha resulterat i en bättre utställning. ”Namnet antyder 

något annat och skulle kunna innebära en stor kreativ möjlighet.” Enligt Öjmyrs 

beskrivning har Riksantikvarieämbetet istället skapat en ”traditionell utställning”, i vilket 

ingredienserna föremål i montrar, bilder, förklarande texter, guidad visning och en 

utställningskatalog ingår. Trots att han menar att GUHC inte är ett renodlat museum eller 

en traditionell utställning menar han att den är ”en museal katastrof”. Vid en första 

genomläsning förstår man detta som ett uttryck för att utställningen är en katastrof 

producerad inom en museal kontext, en katastrof som museidiskursen borde skämmas för. 

Efter ett antal genomläsningar fick vi dock känslan av att museal snarare är ett adjektiv för 

att beskriva katastrofens särart. Det är att den är museal som är katastrofalt. 

 

Öjmyr behandlar även utställningens texter, vilka han kritiserar för att vara alldeles för 

långa. ”Det är för mig obegripligt hur man än idag kan hysa en sådan tilltro till textens 

värde som kommunikativt medium.” Det är en åsikt som mer allmänt verkar florera inom 

museidiskursen, en tveksamhet till långa texter som del i gestaltning. Mot slutet av artikeln 

kommer det fram vilken typ av utställning som Öjmyr anser borde stå som modell för 

nytänkande och nydanande sätt att arbeta med förmedling på museerna: ”jag /vill/ nämna 

det enkla, men ändå geniala, multimediaspelet /…/”. Som exempel på hur han menar att 

museer kan göra bra mediala produktioner använder han multimediaspel. Dessutom menar 

Öjmyr att Riksantikvarieämbetet gjorde ett felaktigt val, då de valde utställningsmediet, 

och förstår inte hur de kunde göra det när GUHC inte är ett museum och därmed inte 

behöver använda utställningsmediet! ”En historia som vill berättas kan dramatiseras, göras 

till en film, en multimedial upplevelse, en ljusföreställning, en läcker hemsida med 

interaktiva moment, en… Riksantikvarieämbetet valde att göra en traditionell utställning.” 

Öjmyr bygger upp en lätt romantisk bild av teknikbaserade berättelseformers möjligheter 

som överlägsna utställningsmediet. Det är intressant att för ett ögonblick jämföra Öjmyrs 

resonemang kring begreppet museum med hur man i projektet Svåra saker resonerade 
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kring begreppet utställning. Om man bara överger gamla begrepp såsom museum och 

utställning skapas det utrymme för förändringar av den kommunikativa praktiken. 

 

I artikelns sista stycke ger Öjmyr dock museerna samhälleligt och vetenskapligt 

erkännande, och han kritiserar GUHC för att brista i kunskap om museiverksamhetens 

dagsläge och utveckling. ”Medvetenheten om museipedagogikens utveckling, museologins 

vetenskapliga diskurs, den svenska populationens sammansättning och intressen med mera 

lyser med sin frånvaro i GUHC”. Han kritiserar även producenterna för brist på 

samhällskännedom och vetskap om museal kunskap vilket medfört att ”en stor grupp 

svenskar /…/ inte tillhör målgruppen”. 

 

”Det demokratiska museet” 
Svenska Museer nr 1/01, pappersupplagan. Göran Greider, författare och chefredaktör för 

Dala-Demokraten. 

 

Göran Greider har fått det första uppslaget i 2001 års pappersupplaga av Svenska Museer, 

för att reflektera över det demokratiska museet. Temat för årets Museivecka var just ”Det 

demokratiska museet”, och i en inledande artikel i tidningen skriver föreningens 

ordförande hur svårt, men nödvändigt, det är att definiera vad det är som gör ett museum 

demokratiskt. Greider är välkänd i det offentliga samtalet, som debattör och chefredaktör 

för Dala-Demokraten, och det blir tydligt att han står utanför museidiskursen och för in nya 

diskursiva grepp i Svenska Museer.  

 

Greider skriver att han inte har inomdiskursiv kunskap om museal praktik: ”Hur vanlig 

sponsring är inom museivärlden vet jag inte”, men anser sig ändå ha tillräckligt på fötterna 

för att kunna diskutera museers demokratiska form. Den uppfattning han har kring museers 

uppgifter och arbete har han bildat sig utifrån en uppfattning om musealt ursprung: 

”Historiskt sett har väl museerna en gång uppstått för att vörda olika traditioner och gjuta 

samman folk i ett kollektivt minne”. Den traditionella samhällsroll som museer har fått 

genom tiderna, som minnesbank och nationsfrämjare, är den uppfattning om 

museiverksamhet som Greider tar avstamp ifrån. Trots att han ser att det är en homogen 

grupp i samhället som besöker museerna: ”ett nöje för medelklassen i storstäderna”, menar 

han att museerna är omtyckta institutioner: ”svenska folket gillar sina museer; museibesök 

tycks vanligare än i de flesta länder”. Det blir ett erkännande av att museer har en 
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betydelsefull position i samhället; en position som Greider sedermera framställer som både 

ansvarskrävande och viktig att förvalta demokratiskt.  

 

Utifrån Nationalmuseums sponsrade utställning om varumärken, som redan innan den 

öppnade varit debatterad, reflekterar Greider kring museers demokratiska ordning – eller i 

detta fall odemokratiska dito. Han menar att Nationalmuseums utställning visar att 

museerna är ”för snälla, för beskedliga”, och att en naiv inställning till marknadens makt 

och inflytande får vida konsekvenser: ”själva naiviteten hos de berörda vittnar om att en 

avgrund öppnat sig under de gemensamma institutionerna som museerna hittills ofta varit”. 

Genom meningens slut framhävs detta som den definitiva splittringen av museerna. Med 

sponsring som en del i den museala diskursens verksamhet kan man inte längre tala om en 

gemensam praktik som verkar för ett kollektivt minne, menar Greider. ”Där går idén om 

det demokratiska museet under”. Det gemensamma, kollektiva och icke-marknadsstyrda 

karaktäriserar en demokratiskt styrd verksamhet, enligt Greiders resonemang.  

 

Vidare ser Greider en farlig förvandling av demokratin: ”demokrati betyder numera ofta 

valfrihet på marknaden eller stärkt egendomsrätt, alltmer sällan folkstyre”. Denna 

omvandling och maktfördelning, och vad det medför för samhällets medborgare, är vad det 

demokratiska museet borde granska och synliggöra, enligt Greider. ”ett museum som 

blottlägger konflikter och motsättningar, ja uppenbarar dolda genuskontrakt, klassmönster 

och maktordningar varhelst de kan göras synliga”. Det är troligt att det även är Greiders 

drömjournalistik – obunden och kritisk! 

 

”Det demokratiska museet – Replik” 
Svenska Museer nr 2/01. Olle Granath, F.d. överintendent Nationalmuseum. 

 

I efterföljande nummer av tidningen (nätupplagan) svarar Olle Granath på Greiders kritik, 

och inleder med att uttrycka att utställningen helt går i linje med ”det uppdrag museet har 

från regering och riksdag” eftersom de är ”ansvarsmuseum för all slags industriell 

formgivning”. Granath väljer att diskutera museers samhällsroll utifrån perspektivet att de 

är statligt styrda institutioner med av dem definierade uppgifter, och problematiserar inte 

kring det enskilda museets eget ansvar. Granath legitimerar vidare utställningen genom att 

visa på en samhällelig trend att diskutera fenomenet varumärken: ”En allt starkare 

fokusering har, under senare år, gjorts på formgivningen av varumärken och vad dessa 
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representerar.” Detta styrker Granath genom att exemplifiera med: ”Naomi Kleins aktuella 

bok ”No logo” /…/”. Det är intressant, eftersom boken uppmärksammats för sitt kritiska 

och avslöjande perspektiv – precis det som Nationalmuseum kritiserats för att sakna.  

 

Granath menar att ”Nationalmuseum och de inbjudna företagen är delar av samma 

demokratiska samhälle” och att det var en diskussion dessa skulle föra: ”ett samtal som är 

en del av demokratins livsnerv”. Ett samtal som han inte anser skulle påverkas av det 

faktum att företagen, ”med undantag för Röda Korset som deltar utan kostnad”, betalat 

miljontals kronor för sin medverkan. Röda Korset får fungera som alibi för 

sponsringsverksamheten, vilket framstår som ett smått desperat försök att legitimera att 

företagen deltagit. Vidare vill Granath försvara Nationalmuseums handlande när han 

skriver att sponsring är vanligt förekommande och att Nationalmuseum inte är de enda som 

tar till det för att få igenom projekt: ”/utställningen/ skiljer sig därvidlag inte från många 

andra forskningsprojekt där högskolor, forskningsråd och företag samarbetar”. Artikeln 

präglas av ett rättfärdigande av Nationalmuseums förfarande, ett handlande som framställs 

som naturligt och helt i enlighet med de uppgifter museet har från regering och riksdag. Att 

tro någonting annat än att museer skulle vara demokratiska, framstår i Granaths 

resonemang som befängt, utifrån hans uppfattning om det demokratiska samhället följer att 

även museer givetvis är demokratiska. Det räcker med andra ord att säga att det är 

demokratiskt så är det det. 

 

”Svar Göran Greider”  
Svenska Museer nr 2/01. Göran Greider, författare och chefredaktör Dala-Demokraten. 

 

Greider bemöter Granaths försvarsbrev och uttrycker en oro över att ”Olle Granath inte på 

något sätt förmår se det problematiska i sin hållning”. Greider menar att samhällets 

marknadisering – som sponsringen är en effekt av – mer och mer styr samhället, något som 

demokratiska museer måste stå emot. Granaths rättfärdigande i påpekandet att andra också 

tar till sponsring som finansieringsmetod, menar Greider vara ”Desto värre!”. ”Bör vi 

välkomna och se som naturligt att näringslivsintresset bryter in på allt fler områden och på 

sikt minskar trovärdigheten och oberoendet både hos forskning och museiverksamhet?”. 

Vidare bemöter han Granaths sätt att se på det demokratiska samhället, och menar att i ett 

sådant ingår inte företagen. ”Såvitt jag vet har demokratins egentligen självklara 

utvidgning till den ekonomiska sfären aldrig genomförts.” Med andra ord har 
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Nationalmuseum sträckt ut handen till en aktör utanför demokratin, enligt Greider, och 

därmed gick trovärdigheten förlorad.  

 

Greider avslutar artikeln, som blir det sista inlägget i debatten, med ett personangrepp på 

Granath. Han liknar Granath vid ett museiföremål, förlegad, historisk och styrd av 

strukturer: ”han själv borde rent av ställas ut på museum, under skylten: Naiv intendent 

under en marknadsliberal epok”. Granath får stå som ett avskräckande exempel. Dessutom 

konkretiseras museers historiska perspektiv och nyttan med att lära av äldre tiders misstag, 

samt museers uppgift att synliggöra styrande maktstrukturer.  

 
Sammanfattning av ”Det demokratiska museet” 

Ovanstående tre artiklar kräver en sammanfattning, eftersom denna längre diskussion 

utifrån två vitt skilda perspektiv spretar en aning. Allmänt handlar diskussionen om att 

definiera demokrati – vad ett demokratiskt samhälle är och hur ett demokratiskt museum 

bör fungera, samt mer specifikt om Nationalmuseums sponsrade utställning om 

varumärken. Granath och Greider har olika syn på när demokrati råder, och därmed även 

på formuleringen av det demokratiska museet. Det går att urskilja två spår av förändring 

och museal utveckling i denna diskussion. Antingen så kan museer anpassa sig efter det 

demokratiska samhälle som tagit form, där företag likväl som museer ingår, och inom 

vilket de båda gemensamt kan diskutera och agera kring ett ämne. Alternativt så anser man 

istället att det demokratiska museet inte går att kombinera med företagande och näringsliv, 

eftersom de har andra mål med sin verksamhet. Istället ska museer söka synliggöra 

maktstrukturer i samhället, där företag och näringsliv har en stark position.  

 

”Att tillgängliggöra eller inte tillgängliggöra – det är frågan” 
Svenska Museer 2/01. Anna Lalic, Samordnare för det regionala digitaliseringsprojektet, 

Kulturarvs – IT 

 

I sin artikel om digitalisering av kulturarv tar Anna Lalic utgångspunkt i museernas 

dokumenterande och arkiverande uppgifter, och den roll hon tilldelar museerna bygger på 

uppfattningen om dem som ”kunskapsbärande och vetenskapliga institutioner”. En 

formulering som kan liknas vid en definition av högskolor och universitet.  
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Artikelns bild, som föreställer en döskalle, ger tillsammans med rubriken tydliga 

associationer till Shakespeare, och visar på den kluvenhet som Lalic känner inför att 

tillgängliggöra museers samlingar på Internet. Hon menar att önskan om digitalisering av 

kulturarvet kommer både inifrån diskursen, men även utifrån och uppifrån: ”kören av 

röster för ett digitaliserat kulturarv /har/ ökat, både inom branschen och bland 

statsmakterna”. Hon målar upp bilden av en samhällelig trend som museerna anammat, 

mest för sakens skull, och menar att det finns en ”övertro på det digitaliserade materialets 

dragningskraft”. Hon ställer sig tveksam, inte till mediet eller formen i sig, utan till hur 

museerna använder det – eftersom museer uppenbarligen är okunniga inom IT och inte 

uppdaterade på den senaste tekniken: ”Jag tror att dessa tankar om det digitala mediets 

förträfflighet uttrycks av personer, för vilka datorer och IT fortfarande betraktas som något 

nytt och spännande, ja rent av outforskat.”. När hon skriver att det inte finns en 

tillstymmelse till chans att ungdomarna skulle vara intresserade av att söka i ”en grafiskt 

tråkig bas med ofta intetsägande uppgifter utan kontext”, får ungdomarna stå som den 

viktigaste målgruppen. ”Tillgängligheten är ett mål i sig” fortsätter hon, och menar att: 

”Det har nästan blivit ett mantra /för museerna/ som upprepas gång på gång: 

tillgängliggöra …Internet…allmänhet…skolor.”. Användningen av ordet mantra, ger 

associationer till upprepning utan betydelse och med hypnotisk effekt. Enligt Lalic 

legitimerar museer sina IT-relaterade visioner med att de är en ”en demokratisk rättighet”, 

ett argument som alltid framstår som gott i det svenska samhället.  

 

Digitalisering av material sker av outbildad personal i form av olika 

arbetsmarknadsprojekt, skriver Lalic. Enligt henne ger det effekter i form av databaser med 

stora informationsluckor vilket givetvis påverkar museerna negativt. ”Risken är stor att den 

intresserade allmänheten och forskaren kommer att upptäcka hur lite museerna vet om sina 

samlingar.” Detta är intressant, för hon menar då att det ändå finns en intresserad 

allmänhet, några andra än de IT-uppdaterade ungdomarna kan tänkas. Forskaren framhävs 

här, med kunskap att upptäcka museernas brister. Hon får det också att låta som att 

museerna inte bör släppa in allmänheten i de privata rummen, eftersom de då kan avslöja 

att museerna inte lever upp till sina uppgifter. ”Vad händer då med tilltron till de 

institutioner som ska bära och förmedla historien och kulturarvet?” Det är intressant att 

hon explicit gör arbetsmarknadsprojekten till konkreta aktörer och därmed skyldiga till de 

negativa effekterna, medan kritiken mot museer – att de inte själva satsar personal och 

pengar på digitalisering – ligger implicit.  
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Att det är viktigt för museer att ha trovärdighet i allmänhetens ögon visas tydligt i artikeln, 

och framförallt rädslan för att förlora den. Den tillgänglighet som museer idag kan erbjuda, 

och den demokratiska aspekt som kan läggas på tillgänglighet, får här stryka på foten för 

upprätthållandet av museidiskursens anseende.  

 

”Museikortet – ett förslag som inlägg i museidebatten” 
Svenska Museer nr 2/01. Cajsa Rydén, Arkitekt SAR och hängiven museibesökare 

 

Cajsa Rydén är enligt egen utsago en ”hängiven museibesökare” och har en mycket positiv 

inställning till museer, vilket genomsyrar hela artikeln och hennes förslag att införa ett 

”museikort”. Hon tillskriver museerna en mycket viktig roll i samhället: ”Museerna borde 

vara Kunskapssamhällets givna mötesplatser”, och anser inte bara att museer ska erbjuda 

kunskap, utan också att de vara givna mötesplatser där allmänheten ska träffas och samtala. 

Rydén tillskriver utställningsmediet en betydande roll inom diskursen och i samhället, hon 

anser att de ”borde vara suveräna medier för livslångt lärande kombinerat med nöje”. 

Museers relation till svenska folket och sin publik är framträdande i texten: ”Tillsammans 

har museerna en ämnesmässig bredd som täcker in de flesta intressen.”. Förutom den 

kommunikativa museidiskursiva praktiken, formulerar hon museers huvudsakliga uppgift: 

”Att samla in och bevara det nationella kulturarvet må vara en uppgift för staten /…/” och 

museerna formuleras som politiska verktyg.   

 

Rydéns uppfattning att museer borde vara självklara mötesplatser, visas vidare när hon i 

talet om förändringar inom museivärlden refererar till ord som är förknippade med 

hemmet: ”museerna ska bli ”vardagsrum” /…/ för vanligt folk och ställen att slinka in på”. 

Idealet är att besökare på museer känner samma gemenskap och trygghet som de gör i sina 

egna hem. Ordvalet vanligt folk visar på den allomfattande publik som hon anser att 

museer ska rikta sig mot. En kritik mot att museer fortfarande i mångt och mycket har en 

gruppspecifik publik – pensionärer och medelklassen. ”Har vi råd att inte utnyttja dessa 

public service-institutioner bättre än vad vi gör idag?” Den ekonomiska aspekt som Rydén 

lägger på den museidiskursiva verksamheten speglas, och det förslag hon bidrar med till 

diskussionen om förändring gäller museers budget.  
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Rydéns förslag är att införa ett museikort som under ett år skulle ge gratis inträde på de 

statliga museerna. Idén om museikortet är sprungen ur en kritik av kulturminister Marita 

Ulvskogs förslag, om ett statligt bidrag på 100 miljoner per år för fri entré på de statliga 

museerna. Rydén är inte kritisk till fri entré, det är ju en förutsättning för att museer ska 

vara de vardagsrum som hon anser att de bör vara, och hon är inte heller kritisk till att det 

satsas pengar på museer, eftersom staten annars: ”hellre ger pengar till nya iögonfallande 

projekt än till gamla trotjänare som museerna”. Rydén menar istället att det är ”magstarkt” 

att begära att skattebetalare från hela landet, som redan till stor del bekostar de statliga 

museerna, även ska betala för fri entré för Stockholmarna. Fri entré borde istället vara en 

lokal angelägenhet ”Att samla in och bevara det nationella kulturarvet må vara en uppgift 

för staten, men att använda sig av det måste i lika hög grad vara en lokal angelägenhet!”  

 

Rydén menar att museikortet ska bekostas av kommun och näringsliv, och hennes 

argumentation fungerar som ett upplägg till den heta frågan om sponsring och relationen 

mellan museer och näringsliv. Rydén menar att det talas mycket om ”hur viktig kulturen är 

för näringslivet” och att det därmed borde vara givet för företagen att satsa på museibesök 

för sina anställda. Hon kritiserar både företagen och museerna för sponsringen. Företagen 

för att de med den reklaminriktade sponsringen inte satsar på sina anställda, trots forskning 

visar att kulturella aktiviteter ger: ”bättre hälsa, ökad livslängd och bättre beredskap att 

möta infektioner, psykiska trauman och sociala problem”. Museerna kritiseras för att sälja 

sitt goda namn: ”Med museikortet /…/ skulle museerna inte sälja sitt goda namn och rykte 

som en guldkant på företagens marknadsföring, utan tjänster som ingår i deras egentliga 

uppdrag”, och till skillnad från många andra kritiker kommer hon med ett konkret förslag 

på problemen. Hur museer kan finna andra lösningar på sina finansieringsproblem och hur 

andra samarbeten med näringslivet kan vara fruktbara.  

 

”Museer i dag skall inte lukta formalin”  
Svenska Museer nr 4/01. Annina Rabe, kulturjournalist för bl.a. Svenska Dagbladet, 

Biblioteksbladet och Allt om Böcker 

 

Annina Rabe reflekterar över museerna roll som kulturinstitutioner i dagens Sverige, och 

menar att de har det svårt. Dels ska de ”tillgodose kraven på förhöjd ”upplevelsenivå” 

/…/” så att ”besökarna känner att kulturinstitutionerna hänger med sin tid”, och dels får 

museerna inte ”glömma sin kulturbevarande funktion”. Museer har det svårt i 
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balansgången mellan att utföra de traditionella, statligt formulerade uppgifterna, och att 

leva upp till de krav på underhållning som dagens samhälle och besökare ställer. Hon 

anser, likt Beckman & Hillström, att ”museer idag tycks lida av en identitetskris”. En kris 

där museer är rädda för att vara ”dammiga”, något som är ”det värsta man kan tänka sig i 

vår tid”.  

 

Rabe menar att krisen leder till att sponsring allt mer tillåts finansiera kultursektorns och 

museernas verksamhet: ”museiverksamheten är till salu”, och menar att besökarna alltmer 

tvingas bli ”konsumenter, ja, rentav kunder”. Rabe är ytterst kritisk till den utveckling som 

museerna visat vad gäller finansiering och sponsring, och tar till personliga reflektioner 

vilket förstärker kritiken: ”Personligen känner jag mig kränkt och lurad”. Något som hon 

kände eftersom hon behövde betala inträde till Nationalmuseum – för att få se reklam. Hon 

menar att reklam är en del av vår samtid som inte går att, eller ska, förnekas. Den ingår i 

det som museer bör uppmärksamma, dock ska den tveklöst ”utsättas för /…/ granskning”. 

Rabe uttrycker att museer ”borde vara reservat för sådant som inte kan existera på 

marknadens villkor.”.  

 

”Svar på gästskribent Annina Rabes artikel i Svenska Museer nr 4/01”  
Svenska Museer nr 5/01. Micael Ernstell, Intendent och utställningskommissarie 

Nationalmuseum.  

 

Micael Ernstells artikel är ett långt försvarstal för sponsring, och en förklaring till varför 

Nationalmuseum har ställt ut SAS-designprogram. Ernstell rättfärdigar museets handlande 

genom att hänvisa till museets uppdrag och roll, och han menar att Nationalmuseums 

uppdrag är att ”aktivt förvärva och bevara formgivning”. SAS-designprogram är av ”stort 

designhistoriskt intresse” samt ett bra exempel på ”corporate design” – design som ”bygger 

upp och förmedlar företagsidentitet”, uttrycker Ernstell och är noga med att poängtera att 

det inte var SAS, som är en av utställningens sponsorer, som gett initiativet till 

presentationen utan att det helt och hållet är museets. Det noggranna klargörande som 

Ernstell gör visar på den känsliga fråga som sponsring av museiverksamhet utgör, och hur 

museet ifrågasatts. Vidare försvarar Ernstell museets professionella roll genom att för 

Annina Rabe och läsaren klargöra att alla föremålen i utställningen noga är ”utvalda av 

professionella bedömare bestående av museets intendenter” som ”Likt en jury /gjort/ ett 

högst medvetet urval både vid förvärv och i vad som presenteras i museets salar”. Hans 
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referens till att intendenterna arbetat likt en jury, visar på den tyngd, allvar och ansvar han 

menar att de har i sitt uppdrag, men framför allt på deras ”objektiva” intresse och förmåga 

att ta de rätta besluten. 

 

”Ökad respekt för utställningsmediet med tydligare mediebevakning” 
Svenska Museer nr 4/01. Klas Rabe, projektledare på utställnings- och eventföretaget 

Svensk Idé Expo AB. 

 

Klas Rabe reflekterar kring relationen mellan den journalistiska recenserande diskursen 

och museidiskursens utställningspraktik. Rabe fokuserar på den utställande verksamheten, 

men förklarar och framställer först museernas uppgifter med frasen: ”Det forskas och 

samlas, ställs ut och undervisas”. Formuleringen och den grammatiska formen passivum, i 

vilken det inte finns ett subjekt – någon som utför dessa olika uppgifter – framstår 

museiverksamhet som en splittrad verksamhet utan mål. Det känns som om frasen lika 

gärna kunde ha kompletterats med ”lite här och lite där”, för att ytterligare illustrera Rabes 

uppfattning om museers arbete och verksamhet.    

 

I sin reflektion kring relationen mellan de två diskurserna, utgår Klas Rabe från en artikel i 

Dagens Nyheter den 10 juni, där svenska museer rankas. Han menar att den journalistiska 

uppmärksamheten är positiv och hoppas att de ska fortsätta att skriva om museer och 

utställningar; och det positiva som uppmärksamheten ger menar Rabe vara en specifik 

påverkan på museidiskursen: ”Det är en bra utgångspunkt av DN att avkräva 

samtidsanalys, nyskapande och medvetenhet av museerna”. Med andra ord anser han att 

dessa ingredienser saknas hos museerna, och att förändring kan ske med hjälp av 

journalistiska influenser. Varför utställningar inte recenseras inom journalistiken ”såsom 

andra samtidskommenterande och kreativa uttrycksformer” framstår bero på den specifika 

museala kontexten: ”Utställningar ges en lägre status /…/ Kanske beror det på att de brukar 

ta sin utgångspunkt i forskning och brukar visa fram museiföremål”. Vetenskapliga 

utgångspunkter blir negativa egenskaper hos en utställning enligt Rabe, och istället 

framstår de utställningar, som borde ges status och ökad respekt, som: ”konstnärliga”, 

”medvetna om de unika kreativa uttrycksformer och de kommunikativa villkor som mediet 

bär”, ”samtidskommenterande” och ”kanske provocerande”. De som kan och bör 

producera utställningar enligt Rabe är inte heller de museiverksamma med specifik 
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ämneskunnighet: ”en sådan process kräver att duktiga utställare tar tag i ämnet och styr det 

– till skillnad från att duktiga ämneskunniga gör utställningar.”.  

 

Känslan växer sig efterhand stark att det är marknadsföring Klas Rabe ägnar sig åt. En 

marknadsföring som går ut på att vinna mark inom den museala diskursen för hans företag 

– Svensk Idé Expo. Rabe väver in kritiken mot museers utställningspraktik och framhäver 

sin egen verksamhet genom kritiken mot den journalistiska diskursens brist på bra 

recensioner av museiverksamhet och utställningar. Samtidigt som han kritiserar den 

museala utställningspraktiken – för att kunna legitimera sin egen verksamhet och varför 

den är bättre – är han beroende av museer för sin egen verksamhet och bygger därför upp 

ett ”vi”, som gemensamt måste ställa krav på ökad respekt. 

 

”Fria, färgstarka och fulla i fan” 
Svenska Museer nr 5/01. Eva Hansen, projektledare Malmö Museer; Erland Kaldaras, 

ansvarig för romska frågor, Malmö Museer; Kennet Johansson, museichef Malmö Museer 

och Stefano Kuzhicov, ordförande Romernas riksförbund.  

 

Artikelförfattarna utgör tillsammans Styrgruppen för förprojektering av ett nationellt 

romskt museum, och artikeln har skrivits som ”en reaktion på en fördomsfull artikel om 

romer publicerad i tidskriften Illustrerad Vetenskap”. Museers uppgifter och samhällsroll 

framstår i artikeln som den institutionaliserade helhet de utgör, och bedöms inte utifrån en 

specifik del såsom att ställa ut, samla eller forska. Museer som samhällsinstitutioner ges i 

artikeln makt; makt att påverka fördomar och makt att legitimera minoritetsgrupper. 

”Genom att placeras på museum blir kulturarv mer ”på riktigt”, det får en legitimitet som 

annars skulle vara svårare att uppnå.” Författarna ger museer, till skillnad från andra röster 

inom diskursen, erkännande i fråga om samtidsanknytning: ”/…/ Sveriges museer med sin 

kompetens kring att arbeta med dagsaktuella frågor i historiska perspektiv”.  

 

I ingressen gör författarna ett upprop för museal förändring, ett upprop som tar sin 

utgångspunkt i och bygger vidare på projektet Svåra saker: ”Det är hög tid för svenska 

museer att på allvar ge sig i kast med ”svåra saker” som diskriminering, förtryck och 

fördomar”. Och denna förändring formuleras som en del i diskursens önskan att verka 

demokratiskt: ”Frågan är vilken roll museerna kan fylla här, särskilt med tanke på de 

senaste årens uttalade vilja att arbeta med det demokratiska museet /…/” De legitimerar sitt 
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gemensamma projekt som ytterligare ett steg i en demokratisk riktning: ”Att sätta sig upp 

mot fördomsfullheten är i det sammanhanget /…/ något av de viktigaste museerna kan ge 

sig i kast med.” De historiska kunskaper och perspektiv museer besitter framstår som den 

främsta styrkan i kampen mot fördomar, fördomar som har sina rötter i just okunskap och 

historielöshet.   

 

Sammanfattning och jämförelse av debatt 

Författarna, som alla bidragit till debatten inom ramen för tidningen Svenska Museer, 

framställer museer som viktiga institutioner i samhället. Debatten handlar övergripande om 

hur museer bör agera för att fortsätta att vara betydelsefulla, alternativt bli mer 

betydelsefulla, för Sveriges befolkning idag och framtiden. Utifrån det ställningstagandet 

ligger en övergripande problematik i förhållandet mellan tradition och nytänkande, och det 

är mellan de polerna diskussionen kretsar. När det gäller hur förändringar ska genomföras, 

för att behålla och vidareutveckla museernas betydande roll i samhället, går åsikterna 

däremot isär. Ett antal olika områden behandlas, exempelvis utställningsmediets relation 

till andra medier och ny teknik, samt finansiering av museal verksamhet. Främst handlar 

diskussionen kring museal verksamhet om utställningspraktiken, vilket kanske är självklart 

eftersom det är den kommunikativa och mest utåtriktade delen i verksamheten. 

Diskussioner om utställningspraktiken rör i flera fall frågan om sponsring, och det är 

intressant att se att det framför allt är aktörer utanför museidiskursen (ex. Greider, Rydén 

och Annina Rabe) är kritiska mot sponsring, medan museimän försvarar den (Granath och 

Ernstell). Det framstår också som den största skillnaden mellan de texter skrivna av 

författare som är museimän och de som är skrivna av utomstående. De debattörer som 

vardagsvis inte verkar inom museidiskursen har dock ett tydligt uppdrag med sin artikel, 

och det är ingen slump att de diskuterar inom det museala forumet. Att Svenska Museer är 

ett inomdiskursivt forum är tydligt genom hela materialet. Exempelvis drar Styrgruppen 

för ett romskt museum paralleller till projektet Svåra saker utan att förklara det, vilket inte 

hade varit möjligt om de inte vetat att läsarna ingick i den museala diskursen. 

 

Några övergripande skillnader i hur museerna bör utvecklas och förändras för att passa in i 

dagens och framtidens samhälle genomsyrar debatten, och den mest framträdande 

polemiken gäller museers förhållande till näringsliv och sponsring. Det framstår som ett 

känsligt och aktuellt ämne, och det speglas inte minst genom att de enda artiklarna som har 
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besvarats är de som kritiserat museers förfarande med sponsring. Det uppstår också ett litet 

frågetecken eftersom det framför allt verkar vara Nationalmuseum som hamna i blåsväder 

med sponsrade utställningar. Förmodligen beror det på att de kritiserade utställningarna 

varit aktuella under den period då vi studerat debatten, och som har varit omdiskuterade 

även i det övriga offentliga samtalet – i dagstidningar och TV.  

 

En tendens i debatten som skiljer sig från kritiken, är uppmuntran och stimulering. 

Museidiskursen framhäver vilka verkliga kvaliteter museer har att erbjuda samhället, och 

hur de ska gå till väga för att vara ännu bättre. Det främsta hindret för förändring framstår i 

debatten som museers feghet, traditioner och ”institutionsoket”, varför författarna vill 

ingjuta ett mod och en positiv anda hos museimännen och förändra deras attityder 

gentemot arbetet. Samtidigt som det talas om förändringar och hur man ska anpassa 

verksamheten till samtiden är det viktigt att diskursen behåller trovärdighet. Man 

diskuterar att museer måste våga provocera och ta till nya knep i sitt berättande, men 

samtidigt absolut inte bli nya nöjesparker eller efterlikna Disneyland. Gränslandet mellan 

att ta till nymodigheter för att förbättra verksamheten och ta till dem för att vara trendig, 

framstår som ett minfält. Det gäller att museet har rätt syfte med exempelvis ny teknik i en 

utställning, och att det syftet inte enbart är att locka de breda folklagren. Samtidigt som 

museidiskursen talar om att man vill locka ny publik till de svenska museerna, och att den 

publiken ska vara just de breda folklagren. 

 

Museers statliga styrning används i diskussionen på flera sätt – både i 

verksamhetslegitimerande syfte och i syfte att förklara en långsam och trög utveckling. Det 

är de statliga uppdragen som sätter upp riktlinjer för verksamheten, och därmed bestämmer 

och är ansvariga för den museala praktikens form och innehåll. Det blir exempelvis tydligt 

i de artiklar där Granath och Ernstell går i försvar för Nationalmuseums sponsrade 

utställningar. De menar att utställningarna tydligt uppfyller statens riktlinjer och 

formulerade uppgifter för museet, vilket legitimerar utställningarna och i förlängningen 

även den sponsring de tagit emot. 

 

Det går att finna flera beröringspunkter i de olika artiklarna, i fråga om ämne och åsikter, 

men samtidigt får vi en stark känsla av att artiklarna är ”personliga öar”. Att det är viktigt 

att få uttrycka sin mening, men att reflektera kring och utgå från andras inlägg är inte lika 
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intressant. Undantagen blir när specifika utställningar kritiseras, och någon känner sig 

manad att försvara. 
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Sammanfattning och jämförelse av resultat och analys 

 

I analysen av museidiskursens interna diskussioner kring museiverksamhet, museers 

position i samhället och framtid, blir det tydligt att man vill, och ser det som nödvändigt, 

att göra förändringar. Vad man vill göra, vad som är viktigt och hur det ska göras ges det 

dock inga fullständiga svar på, utan en aningen splittrad bild av förändringsklimatet växer 

fram. Trots det har vi kunnat urskilja några dominerande och övergripande tendenser, som 

kan sägas karaktärisera dagens svenska museiverksamhet och ge ledtrådar till vart den är 

på väg. Vi ser tydliga exempel på hur förändringar inom museidiskursen är influerade av 

andra specifika diskurser och tidigare debatter, i likhet med hur Norman Fairclough anser 

att förändring kommer till (se tidigare rubrik Förändring i fokus). De övergripande 

tendenserna i förändringsdiskussionen och de påverkande diskurserna vi ser i materialet 

beskriver vi nedan under rubrikerna: Politiska & demokratiska museer, 

Samhällsengagerade museer och Journalistik & medial praktik.  

 

Det är mycket som skiljer sig åt i resultatet av de två analyserna, vilket givetvis har att göra 

med materialets diversifiering. Projekten är skapade av museimän med uttalade viljor att 

förändra, och utifrån syftet att producera något konkret (utställningar och seminarier). 

Artiklarna är skrivna inom ramen för museidiskursen, men av utomstående likväl som av 

museimän. De är även i högre grad polemiska och direkt kritiska i jämförelse med 

projektens mer visionära art. 

 

Politiska & demokratiska museer 

Demokrati och politik framstår som viktiga ämnen för svenska museer idag, och museer 

verkar än idag vara betydelsefulla politiska verktyg. Säkerligen ligger det i statens intresse 

att museer har en stark och betydelsefull position i samhället. Mål som satts upp för museer 

innebär bl a. att de måste öka sin samhällsorientering och att de vidare ska inrikta yttre 

verksamhet mot större spridning och delaktighet samt öka tillgängligheten till 

samlingarna.99 Vi ser att dessa mål har uppfyllts och varit i fokus för flera museiprojekt, 

                                                 
99 Se tidigare rubrik Museer & statsmakt (Målen finns i Kulturpolitik 1996/97:3, s.136) 
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men det är svårt att säga om det beror på statens mål eller om statens mål är formulerade i 

enlighet med diskursens egna uttryck för verksamhetens riktning.  

 

Museidiskursen har formulerat ett begrepp som ska påverka utveckling och förändring av 

museiverksamhet, det demokratiska museet. Metod, innehåll och syfte med 

museiverksamhet är några av de viktiga frågor som diskuteras utifrån en demokratisk 

aspekt. Museer ska vara angelägna för den breda allmänheten och därför måste bland annat 

representationen och kulturarvet utvidgas och aktualiseras. I materialet framkommer bland 

annat att museer fungerar som den aktör i samhället som främst har makt, skyldighet och 

kunskap att uppmärksamma och legitimera minoritetsgrupper i Sverige, och motverka 

fördomar i det svenska samhället.  

 

Den del som har dominerat diskussionen kring det demokratiska museet handlar dock om 

sponsring, och det framstår som den fråga där det finns mest motsättningar. Diskussionen 

visar upp en kamp om begreppet det demokratiska museet, och utifrån diskursen kommer 

kritik mot att museer inte kan vara demokratiska när de tar emot sponsringsmedel. Innan vi 

påbörjade den här studien kunde vi konstatera att museidiskursen var utsatt för hård kritik 

utifrån, för de projekt och utställningar som olika museer genomfört med hjälp av och i 

samarbete med företag och näringsliv. Även i vårt material fann vi sedan att 

sponsringsfrågan var/är het och känslig, men också att kritiken kommer både utifrån och 

inifrån. Eftersom vi studerat den inomdiskursiva debatten, representeras kritiken utifrån av 

utomstående aktörer som fått utrymme i museidiskussionen. I viss mån kanske även det 

kan ses som kritik inifrån, eftersom inomdiskursiva aktörer gett aktörerna och kritiken 

utrymme inom diskursen. 

 

Resonemang kring marknaden och kapitalets allt mer övertagande ideologi, som finns i 

kritiken mot museers sponsrade verksamhet, går att jämföra med Faircloughs syn på hur 

strategiska diskurser i det kapitalistiska samhället tenderar att kolonisera andra 

kommunikativa diskurser. I enlighet med hans teorier och de tendenser vi ser i 

museidiskursen framkommer det att den svenska museivärlden är en av de diskurser som 

influeras och koloniseras av en marknadsdiskurs. Frågan om sponsring handlar om 

museers ekonomi mer generellt, och en allmän uppfattning råder att museers ekonomi är 

för undermålig och att bidragen från staten är för låga. Relaterat till perspektivet att det 
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demokratiska museet inte kan samarbeta med näringslivet, gör att staten får ett stort ansvar 

för huruvida museer är demokratiska eller ej.  

 

Samhällsengagerade museer 

Debatten om de svenska museernas verksamhet och förändringsarbete genomsyras av en 

önskan efter fler samhällsengagerade museer, som är viktigt för institutionernas fortsatta 

existens men även för samhället i stort. Som vi har påpekat tidigare är museers ökade 

samhällsorientering även ett mål från staten, men samhällsengagemang är inget enkelt 

begrepp och det kan i olika kontexter ha olika betydelser. I museidiskursens diskussion 

framstår dock samhällsengagemang som att våga ta ställning, agera samhällsdebatterande, 

kritiskt granska maktstrukturer, gestalta ”det mångkulturella Sverige” och representera 

förbisedda samhällsgrupper. Museivärlden verkar nu vilja hävda sin roll som en aktör på 

”den lilla människans sida” och för ett rättvisare och bättre samhälle, vilket tydligt ger 

associationer till den vänstervåg och det engagemang som präglade 1960- och 70-talen. 

Längtan efter samhällsengagemang på museer uttrycks genomgående i materialet, och går 

att jämföra med Magdalena Hillströms uppfattning om de svenska museernas tredje 

väckelse. Museer anser sig kunna åstadkomma genomgripande sociala och politiska 

förändringar i, och påverkan på, samhället genom sin verksamhet. Att museer återigen vill 

gjuta liv i 1960- och 70-talens ideal att vara arenor för debatt och diskussion, som 

Hillström fann i projekten Framtidstro och Den Svenska historien, är även mycket tydligt i 

de tre projekt vi studerat. Kanske är det ett tecken på att svenska museer nu, efter 1980- 

och 90-talen, har fått nog av och väljer att ta avstånd från marknadens inflytande. En 

tendens som kultursponsringens uppsving dock talar emot. Det finns med andra ord inom 

museidiskursen både en välvilja och ett motstånd gentemot marknadens inflytande och 

ökade makt inom den svenska kultursfären. 

 

Förutom i det studerade materialet kan vi se hur samhällsengagemanget konkretiseras i 

aktuella utställningar, till exempel i och med Malmö Museers satsning på en 

samhällsdebatterande utställningsform – Hot spot – och deras under våren 2002 

genomförda utställning Hon måste dö... - makt, mord och heder100.  Vi ser även ett 

                                                 
100 Utställningen invigdes i Malmö den 17 februari 2002 och stod på Telemuseum under Museiveckan 2002. 
Mer information om utställningsformen Hot spot kan sökas på Internetadresserna: http://www.malmo.se, 
http://www.makten.nu 
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engagemang att synliggöra orättvisor och maktstrukturer i samhället i Arbetets museums 

pågående utställning Kärlek, makt & systerskap – 30 år av kvinnokamp101.  

 

Journalistik och medial praktik 

Museidiskursens uttryck om ökat samhällsengagemang på museer relateras i flera fall till 

journalistisk praktik. Vi ser en tendens inom museidiskursen att vilja arbeta mer som 

journalister: att tydligare anamma det aktuella och kritiskt granskande perspektiv som 

förknippas med journalisters sätt att betrakta världen. Museers uttryckta roll som granskare 

av maktstrukturer i det svenska samhället liknas och jämförs i debatten med den 

journalistiska diskursens praktik. Journalister framställs också som de som kan kräva 

samhällsengagemang av museer, genom exempelvis förbättrade utställningsrecensioner 

och ökad respekt för utställningsmediet. Den här tendensen visar tydligt på att makt 

tilldelas den journalistiska diskursen, dels som de museer bör influeras av och dels som de 

som kan ge museer ökad status i samhället.  

 

Förmedling och samhällsengagemang handlar också om museers status i samhället och 

förtroende i allmänhetens ögon. Museidiskursen anser att museiinstitutionerna har svenska 

folkets förtroende, vilket beror på deras position som kunskapsbärande och vetenskapliga 

institutioner i samhället. Det framkommer inte enbart att museer har förtroende och att det 

är bra, utan även att det är viktigt att söka behålla och värna om allmänhetens tilltro. 

Exempelvis uttrycks det att nyhetsjournalistiken i mångt och mycket har förlorat folkets 

förtroende, och att det finns tydliga brister i journalistiken som har lett till det. Eftersom 

museidiskursen i flera fall ser att museer bör ge sig ut på den arena där journalistiken 

dominerar, har de i konkurrensen om uppmärksamhet fått ett ”trumfkort”. Med kunskap 

som kännetecken, och med sin bibehållna trovärdighet, kan museer tolka och spegla 

omvärlden liksom andra medier och i centrum av samhällsdebatten vinna åhörare och 

uppmärksamhet. Det framkommer i diskussionen flera konkreta exempel på att museer 

riskerar att förlora i trovärdighet, och alla dessa exempel visar hur detta sker när museer 

inte prioriterar det viktiga kännetecknet kunskap.  

 

                                                 
101 Arbetets museum, 8 mars-30 november 2002  
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Rörelse sker inte enbart närmare den journalistiska diskursen utan även mot en bredare 

medial diskurs, och det framkommer att museer tenderar att anamma andra mediala 

uttryck, utöver utställningens, i syfte att få mer uppmärksamhet och locka mer publik. 

Museers kännetecken kunskap och deras förtroende hos allmänheten finner museidiskursen 

vara hotad av samhällets intresse för upplevelseindustri, vilken bland annat representeras 

av kommersialiserade underhållningsmedier och gamla skräckkabinett. Flera röster i 

debatten uttrycker en fara med, och visar ett nästintill förakt inför, det effektsökeri och den 

”Disneyunderhållning” som de anser att museer har tenderat att ägna sig åt. De viktiga 

uppgifter som museer har att utföra i samhället, som är kopplade till kunskap och innehåll, 

är tydligt icke-förenliga med underhållningsmål och -metoder.  

 

Museer verkar vilja vara ”public service”-institutioner i samhället, de har något för alla och 

vågar ge sig in i smala och svåra projekt, och diskussionen kan liknas vid den om SVT och 

deras relation till reklambaserad TV. Att anpassa sig till den låga formen av underhållning 

som Disney framställs representera inom museidiskursen, blir lika illa som när SVT ger sig 

in i kampen om dokusåpa-tittarna och ger upp sina krav på kvalitet. Museer anser att de 

möter konkurrens om publiken från andra medier som har tydligare underhållningsmål 

med sin verksamhet, samtidigt som de ger uttryck för en restriktiv hållning till en 

konkurrenssituation. För att museer ska kunna behålla sina specifika egenskaper och 

kunskapsuppbyggda trygghet, får de inte ge sig in i kampen om underhållningspubliken 

och därmed inte heller uppfatta det som en konkurrenssituation. 

 

En splittrad bild 

Förutom dessa gemensamma tendenser framstår museidiskursen som en relativt splittrad 

enhet, där gemensamma planer för framtiden och viljor till förändring inte är tydliga eller 

konkreta. Vi finner att diskursen samlat talar om vissa ämnen och frågor, som vi redovisat 

ovan, men att dessa inte är tydligt konkretiserade och i många fall enbart framstår som 

retorik. Ord som demokrati, samhällsengagemang och tillgänglighet är alla positivt laddade 

ord, som alla kan ansluta sig till och säga att de vill verka för. Därmed formas en retorik 

som inte visar på några praktiska genomföranden och konkreta förändringar. Den splittrade 

bilden av museidiskursen och dess förändringsklimat tror vi beror på framför allt två 

specifika, inomdiskursiva orsaker och omständigheter, som styr de svenska museerna. 
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Den första orsaken är museiverksamhetens omfattning. Det finns många olika typer av 

museer, som alla arbetar på olika sätt och med olika inriktningar. Inom varje museum finns 

därtill många olika verksamheter, för vilka det finns specifika riktlinjer och mål. Den 

specifika situationen som den enskilde museimannen befinner sig i kan därmed vara det 

som tydligast påverkar ställningstaganden och utgångspunkter i debatten, eftersom det är 

svårare att känna en bred gemenskap och verka för en gemensam rörelse. Till exempel 

kanske en intendent på ett konstmuseum inte ser hur sponsring kan vara skadligt, och 

komma att påverka utställningens innehåll, på samma sätt som på ett kulturhistoriskt 

museum, eftersom man i större utsträckning arbetar med färdiga konstverk snarare än 

tolkar och berättar en historia. Från att ha startat den här undersökningen med en 

utgångspunkt att inte särskilja individer och yrkesgrupper inom museidiskursen, så slutar 

det ändå med att individperspektivet framstår ha en betydande inverkan på debattens art 

och museidiskursens väsen. 

 

Den andra omständigheten som vi ser påverkar museidiskursens splittrade framtoning, är 

museers gamla ursprung. Deras uppgifter och roll i samhället har anor tillbaka till 1800-

talet, och i vissa fall även till 1700-talet, och dessa har museer – och kommer förmodligen 

alltid att ha – att förhålla sig till. Diskursen menar att det finns en bild av museer idag, som 

gamla ”dammiga” institutioner, något som de måste motarbeta för att vara viktiga 

institutioner i dagens Sverige. Det gäller att vara i takt med tiden men samtidigt stå för 

kunskap, historia och bevarande – kvaliteter som ofta förknippas med traditionella 

uppgifter. Diskussionerna kring tillgänglighet, ny teknik och sponsring förmedlar 

exempelvis en bild av museer som vill vara ”trendiga”. Att se ny teknik som lösning på 

problemet med tillgänglighet, att ta upp aktuella ämnen med hjälp av och i samarbete med 

stora företag, framstår till viss del som desperata försök att locka en bredare och yngre 

publik. Utan kritik, problematiseringar och ”svåra” perspektiv – men med ny teknik, häftig 

design och en massa pengar – kan museer bli värdiga aktörer i det upplevelse- och 

underhållningssträvande kommersialiserade samhället. Det är givetvis vår tolkning, och det 

går inte att negligera att kultursponsring förmodligen har uppstått på grund av bristande 

ekonomi. Inte heller är det så enkelt att museer inte ska ta till ny teknik i sitt berättande, 

eller använda sig av Internet för att nå fler människor, utan det handlar nog främst om hur 

de gör det och vad det ger för resultat. Något som kanske kräver en mer genomtänkt 

gemensam plan och utvärdering. 
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DISKUSSION & REFLEKTION 

 

Vi avslutar denna uppsats med en diskussion, och för att ta en början någonstans i den 

omfångsrika museidiskursen och dess samtida diskussioner om verksamhetens förändring 

och framtid gör vi det med frågan om sponsring. Sponsring av museiverksamhet har 

diskuterats vida, både inom diskursen i det material vi studerat men även utanför i en mer 

offentlig medial debatt. Vi ser, likt Norman Fairclough, hur marknaden allt mer influerar 

och koloniserar museidiskursen. Det förs kritik mot museers samarbete med näringsliv och 

stora företag både utifrån och inifrån diskursen, men museidiskursen tar inte ett tydligt 

gemensamt motstånd. Flera inomdiskursiva aktörer är positiva till sponsring, vilket bland 

annat Nationalmuseums nya chef, konstprofessorn Solfrid Söderlind, är ett exempel på.102 

Det ser vi som en fara. För även om det är bra att få mer stöd till sin verksamhet, och 

kunna genomföra projekt som annars skulle vara omöjliga, anser inte vi att man enbart kan 

se näringslivet som en pengakälla att ösa ur. Det säger sig självt att ett företag som bidrar 

med pengar till en verksamhet vill ha något i gengäld, vilket idag tar skepnaden av reklam 

och goodwill. Om det var möjligt att utbytet handlade om något annat, exempelvis 

inträdeskort som vi sett exempel på i debatten, så kanske pengastödet och utbytet skulle 

genomföras på ett mer acceptabelt sätt. Dock är det fortfarande handel, vilket medför vissa 

parametrar som vi anser att kulturen bör utgöra en frizon ifrån. Pengar ska inte styra 

museers verksamhet, det måste istället vara museidiskursens, det specifika museets och 

den enskilde museianställdas ambition och kunskap som styr. Det innebär inte att 

museiverksamhet inte kräver pengar, och diskussionen om museers ekonomi är en aktuell 

diskussion både inom och utanför diskursen. I det senaste numret av Svenska Museer (nr 

3/02) skriver museichefen Kristian Berg om hur debatten förts bland annat i DN, och hur 

det saknas konkreta och sakliga uppgifter kring det ekonomiska stödet från staten: ”Nej, 

svarade kulturministern, museerna har inte alls fått mindre pengar. Anslaget har ökat 

markant. Jo, sa Kulturrådet, anslaget har minskat.” Oklarheter, som han menar har format 

en debatt som enbart har antaganden att utgå ifrån, och som i sin tur bidrar till en allmänt 

negativ bild av de svenska museerna. Berg sätter också fingret på en annan aspekt, 

                                                 
102 Läs exempelvis: Harald Bergius, ”Nationalmuseum ska våga mer med ny chef”, Dagens Nyheter 020614 
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nämligen museers oförmåga att samlas kring gemensamma strategier.103 Att det saknas ett 

tydligt museidiskursivt förhållningssätt och en gemensam överenskommen plan är mycket 

tydligt i frågan om sponsring.  

 

Att museal praktik tas upp i offentligheten främst i negativa ordalag och därmed framstår 

som en praktik fylld av problem, är något som vi också uppfattar är närvarande i diskursen, 

om än implicit. Vi har funnit en rädsla för att uppfattas som tråkiga och dammiga, en rädsla 

som handlar om hur bilden av museer skapas i andra medier och hos allmänheten. En bild 

som diskursen vill motverka, vilket kanske i sig är en stor del i en förändringsprocess. 

Mycket av det vi funnit i debatten är en vilja till att just diskutera och skapa vidare 

utrymmen för diskussion. Allt det som ska förändras, utvecklas och förbättras kanske i 

många fall indirekt handlar om att skapa en mer positiv bild av svenska museer hos 

människor i allmänhet. Det betyder inte att museer inte behöver förändras, men det tyder 

på att bilden av museer utgör en del av det museidiskursen vill förändra. Vi tror att kampen 

om att förändra museer är viktig, för institutionernas välbefinnande och för människor i det 

svenska samhället. Och vi tycker också att diskursen i många fall är på god väg och rör sig 

i rätt riktning, när det talas om engagemang för människor och situationer idag som kräver 

nya metoder och perspektiv.   

 

Exempelvis anser vi att rörelsen mot den journalistiska diskursen till viss del är positiv. 

Det behövs alternativa omvärldstolkningar till journalisternas, och museers aktuella 

perspektiv skulle fungera väl som sådana alternativ i en annars av den journalistiska 

diskursen monopoliserad värld. Dock ser vi en fara i att det kan ske en förändring där 

museer inte längre är alternativ, utan likadana. Att man utför liknande arbete och anammar 

samma perspektiv som journalistiken, där den enda skillnaden är mediets form. För att anta 

ett internationellt perspektiv kan vi finna exempel på denna trend att arbeta mer som den 

journalistiska diskursen, nämligen skapandet av nyhetsmuseet Newseum i USA. Museet 

har samma fokus på verkligheten som nyhetsjournalistikens praktik, och syftet är att 

dokumentera nyheter.104 Vi ställer oss lite frågande till Newseum, och undrar vad det finns 

för mening med ett museum som bygger sin kunskap och dokumentation på den verklighet 

journalisterna tolkar och de nyheter de skapar. Vi ser inte att det behövs ytterligare forum 

för journalistiken.  

                                                 
103 Kristian Berg, ”Det positiva museet – en bristvara”, Svenska Museer nr 3/02 
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I diskussionen framkommer olika åsikter kring vad som ska förändras i den svenska 

museiverksamheten, men även olika perspektiv på hur dessa förändringar kan genomföras. 

Detta hur beror på hur aktören definierar makten över museernas verksamhet. Det ena 

perspektivet utgår från att det är diskursen själv som formulerar förändring och kan 

utveckla verksamheten åt ett visst håll, medan det andra framhäver att det är staten som 

bestämmer över museerna och sätter direktiv för vad de kan och ska genomföra. Det är 

också tydligt i sponsringsfrågan. Försvararna för sponsring tenderar i debatten att se staten 

som den aktör som ytterst formulerar museernas verksamhet, något som museer har som 

främsta uppgift att förhålla sig till. Den mer kritiska sidan ser däremot museer och 

museiverksamma som de som ytterst bestämmer över och är ansvariga för den museala 

praktiken. Även om museer är statligt styrda så är de, med andra ord, de som bestämmer 

hur verksamheten konkret ska se ut och hur de tolkar statligt formulerade och allmänt 

förväntade uppgifter. Vi anser att museer givetvis måste se det som att de själva 

bestämmer, det är först när fokus inte ligger på att ”passa in” verksamheten i statens 

förordningar som viktiga uppgifter verkligen kan genomföras. Påvisandet av statens 

styrning fungerar som ett försvar för det enskilda museets handling, genom att visa att det 

passar in i den satta ramen och att museets uppgifter inte krockar med sponsring.  

 

Andra perspektiv 

 

Denna studie tecknar en bild av dagens svenska museivärld ur ett inifrånperspektiv, det vill 

säga genom diskursens egna formuleringar av verksamheten och dess förändringar. Vi har 

funnit att flera frågor som rör de svenska museerna diskuteras både inom och utom 

diskursen, och det blir tydligt att museer är framträdande aktörer i det svenska samhället. 

Det skulle därför vara intressant att göra vidare studier ur olika utifrånperspektiv. En sådan 

studie, som skulle fungera som ett bra komplement till denna, är den journalistiska 

diskursens och det offentliga samtalets tal om och definiering av museivärlden. Det skulle 

vara intressant att jämföra med det resultat vi funnit som bland annat visar en rörelse i 

dagens museidiskurs mot en journalistisk diskurs. En annan studie skulle kunna utgå från 

samhällsteorier i syftet att studera en eventuell koppling mellan samhällets tidsanda och 

                                                                                                                                                    
104 Information om museet finns på Internetadressen: http://www.newseum.org/ 
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museernas förändringstendenser och maktformuleringar. En given sådan studie skulle vara 

en undersökning av museivärldens förändringar i relation till exempelvis Anthony Giddens 

teorier om senmoderniteten och individens och institutionernas ökade reflexivitet.105 På ett 

sätt är denna studie gjord ur ett utifrånperspektiv, eftersom vi som författare är starkare 

knutna till en universitetsdiskurs än en museal dito. Något som har medfört specifika 

metoder, perspektiv och utgångspunkter, och färgat uppsatsens resultat. 

 

 

 

                                                 
105 För vidare information om dessa teorier se Anthony Giddens (1999) Modernitet och självidentitet  
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