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Abstract 

This essay studies the Swedish museum debate during 2016–2017, regarding 

the display of history. The sources analysed here that represent the debate are 

the Swedish Govenment’s Proposition on Cultural Heritage Politics 

(Regeringens proposition 2016/17:116), the Museum Investigation (Ny 

Museipolitik 2015) and articles from Swedish daily newspapers. The essay 

uses Laurajane Smith’s work (Uses of Heritage 2006) on Authorized and 

Subaltern Heritage Discourses, as well as methods for argument analysis and 

construction of the Heritage node.  

The essay concludes that the Government’s Proposition is more closely tied 

to a Subaltern Heritage Discourse, while the Investigation lies somewhere in 

between both discourses, and the newspaper articles adhere to an Authorized 

Heritage Discourse. The Proposition construct the Heritage node in an open, 

multiculturalistic way that also focus on relevancy for today’s society and 

stresses the importance of the experience of the visit. The Investigation focus 

on the special role of the museum professionals, and also believes in a 

balance between traditional knowledge-based exhibitions and experience-

based ones. The authors of the articles see the heritage as under threat from 

Government Politics, where knowledge and tradition is being replaced by 

norm criticism and multiculturalism. 
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1 Inledning 

 

 Den väcker sådant engagemang för att den handlar om att värna respekt för sanning,

 gedigen kunskap, oberoende institutioner och vuxet tänkande. Det är värden som i detta

 populismens tidevarv behöver skyddas mer än någonsin, i världen och i Sverige.1 

 - Ola Wong, Svenska Dagbladet den 18 november 2016 

 

Citatet ovan är hämtat från en artikel i Svenska Dagbladet av Ola Wong, där han ger sina 

synpunkter på den svenska museidebattens utveckling. Det handlar då om Museiutredningen 

Ny museipolitik, och Regeringens proposition 2016/17:116 om kulturarvspolitik där Wong, i 

en rad olika artiklar och krönikor, kom att uttrycka en oro över kring upplevd ideologisering 

av museerna, och försummande av sakkunskap gentemot fokusering på mångfald i det 

svenska kulturarv. Även planerna på ett Världskulturmuseum i Stockholm kritiseras. För sin 

kritik tilldelades Wong ett pris och 60 000 kr av Svenska Akademien.2 

Efter Wongs ursprungliga krönika den 8 september, som angrep regeringens kulturpolitik, har 

debatten om de svenska museerna fortsatt mer eller mindre intensivt ända fram till början av 

2018. Diskussionen om främst huruvida mångfald och mångkultur fått företräde framför 

sakkunskap har väckt frågor om regeringens kulturpolitik, särskilt regeringens proposition om 

kulturarvspolitik som lett till den nya museilagen. Denna debatt om hur kulturpolitik har 

påverkat den faktiska historieförmedlingen på museet är ämnet för den här masteruppsatsen. 

Frågan är viktig då den har implikationer inte bara för besökarens möte med museet, utan 

även för synen på politisk påverkan på kultur. Det blir även en fråga om huruvida det 

förekommer politisk styrning av kulturarvsförmedling gällande historien på det svenska 

museet, vilket skulle kunna utgöra ett demokratiproblem. Debatten ligger i skärningspunkten 

mellan kultur, historia och politik, och således är det en stor samhällsfråga. Vem ska 

bestämma vad som förmedlas och hur? Dessutom går det att se den svenska debatten som en 

                                                           
1 http://web.retriever-
info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c6820
5b8841800ba158&serviceId=2, Museidebatten handlar om en respekt för kunskap, Svenska Dagbladet 12/11 
2016, läst 19/2 2018 
2 https://www.svd.se/ola-wong-far-pris-av-svenska-akademien/i/senaste, Ola Wong får pris av Svenska 
Akademien, Svenska Dagbladet 2016 18/11, läst 19/2 2018 

http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c68205b8841800ba158&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c68205b8841800ba158&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c68205b8841800ba158&serviceId=2
https://www.svd.se/ola-wong-far-pris-av-svenska-akademien/i/senaste
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del i en europeisk trend gällande nationalmuseernas förändrade ståndpunkt i behandlandet av 

det nationella kontra det mångkulturella.  

 

1.1 Syfte 

 

Denna uppsats ämnar analysera olika positioneringar i den svenska museidebatten som tog sin 

början under hösten år 2016. Detta för att kunna skapa en bild av hur olika parter i debatten 

såg på museets uppdrag och hur det bör förhålla sig till aspekter som mångfald och 

mångkultur, och sakkunskap och samlingar, dvs deras uppfattning av kulturarv. Denna 

diskussion kommer att analyseras mot Laurajane Smiths resonemang i boken Uses of 

Heritage, främst begreppen authorized heritage discourse och subaltern heritage dicourse. 

Smith menar att det finns olika diskurser kring kulturarv med olika definitioner av själva 

begreppet och hennes tankegångar kommer utgöra den teoretiska grunden för denna uppsats. 

Dessa begrepp är lämpliga då de fångar den diskussion som fördes i debatten om sakkunskap 

och tradition (authorized heritage) kontra mångfald och deltagande (subaltern heritage). Det 

ingår dock inte i syftet att bedöma vem som har ”rätt” eller ”fel”, utan att redogöra för 

debatten och kritiskt diskutera argumenten som används.  

 

1.2 Disposition 

 

Kapitel ett presenterar uppsatsens syfte. Kapitel två redogör för tidigare forskning. I kapitel 

tre formuleras frågeställningarna. I kapitel fyra återfinns uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Kapitel fem redogör för material och metod. Kapitel sex innehåller en 

bakgrund om nationalmuseet, europeisk museitrend och svensk kulturarvspolitik. I kapitel sju 

sker den empiriska undersökningen. Kapitel åtta presenterar uppsatsens resultat och i kapitel 

nio finns käll- och litteraturförteckningen. 
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2 Tidigare forskning 

 

I sin avhandling från år 2016 studerar Staffan Lundén British Museum och hur det har 

förhållit sig till föremål i sina samlingar från Benin City, i kungariket Edo (idag en delstat i 

Nigeria). Under kriget år 1897 mellan det brittiska imperiet och Edo lade brittiska trupper 

beslag på tusentals objekt i krigsbyte. Ca 700 av dessa återfinns i museets samlingar. Lundéns 

syfte är att undersöka hur museet använder föremålen för att konstruera både vad som är 

brittiskt/västerländskt och vad som är typiskt för Edo/Afrika. Det handlar om hur detta 

representeras genom föremålen, hur de skapas på museet och hur museet skapar bilder av 

etniciteter. Museets roll i samhället och synen på sin egen verksamhet genom tiden är också 

något som behandlas i studien. Lundéns huvudsakliga material utgörs av uttalanden från 

museet, dess utställningar och hemsida samt publiceringar.3 Det finns alltså en liknande 

diskussion här som i denna uppsats gällande kulturarvet, dess tillhörighet och hur det används 

för att skapa identitet. 

 

Lundén bygger sina teoretiska utgångspunkter utifrån olika perspektiv. Han diskuterar den 

socialkonstruktivistiska idén om hur sanningar kan vara skapade, att de är relativa och inte 

absolut universella. Själva ontologin blir en ej exakt eller ordnad värld. För att med denna 

utgångspunkt ändå kunna säga något om perspektiven på Beninföremålen använder sig 

Lundén av Donna Haraway, som formulerat begreppen partial perspective och situational 

knowledge. Detta innebär att en partisk objektivitet kan skapas vid särskilda platser och 

positioner där specifika sätt att se och positionerade rationaliteter kan utvecklas till att se på 

aspekter av världen på ett visst sätt. Detta ställs i kontrast mot hur British Museum ser på sig 

självt.4 

 

Lundén använder sig även av Edward Saids Orientalism för att diskutera bilden av det 

västerländska och det brittiska. Här handlar det om hur väst skapade bilden av det annorlunda, 

Orienten, och hur man jämförde och höll det separat mot det egna, Occident. Detta 

                                                           
3 Lundén, Staffan, Displaying the Loot- The Benin Objects and the British Museum, 2016, Göteborgs universitet, 
s. 7, 9, 11, 34 
4 Lundén, 2016, s. 71–72, 74 
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kompletteras av Michel Foucaults tankar om diskurs, makt och kunskap. För studien är det 

relevanta hur ”tankefältet” kring föremålet ser ut och hur det är uppbyggt, vilken makt som 

ligger i tolkandet av föremålen och dess skapande på museet, samt vilken kunskap som 

förmedlas.5  

 

De resultat som Lundén lyfter fram är att British Musuem har använt tillbakablickande i 

konstruktionen av sin identitet, och hur man ser sin roll i samhället. Man ser tillbaka på 

museets grundande år 1753, och menar att man har ett upplysningsideal, att studera mänskliga 

samhällen. Lundén noterar att det har förekommit en konstruktion av identitet genom att 

hävda att avvikelser visar på det främmande, något icke hemmahörande, enligt Said. Museet 

har enligt Lundén haft en viss självständighet från politiken, men detta spelar dock mindre 

roll. Detta eftersom makt enligt Foucault inte enbart utgörs av order ovanifrån, utan makt kan 

även ligga i den kunskap som finns på museet. Dessutom menar Said att förståelsen av det 

främmande ser likadan ut inom västerländsk politisk och akademisk miljö. Avslutningsvis 

framgår det att British Museum för en selektiv process av identitetsskapande, man har ett 

självförtroende för det man gör och en syn på sig själv som kanske det främsta museet i 

världen, och både styrkan och svagheten att utgå från samlingar från världens alla hörn. Det 

antydda förhållandet mellan väst och andra har framstått likt progressivitet kontra tradition.6  

 

Som det framgår här finns det likheter i hur Lundéns avhandling och denna uppsats fokuserar 

på hur det nationella behandlas och hur det förhåller sig till andra kulturer på museer. Lundén 

visar att British Museums arbete med föremål som är producerade på annan plats och i en 

annan kultur kan användas för att säga något om den ”egna” kulturen eller identiteten. Detta 

även om det sker indirekt. Även om det finns ett förklarande syfte från museet behövs dock 

behandlingen av Edo sättas i kontext mot väst, och hur man använt föremålen historiskt. Att 

jämföra utifrån fler kulturella perspektiv är något som även diskuterats i den svenska 

museidebatten. Den politiska aspekten är dock inte lika viktig här, enligt Lundén. Dock så 

visar det på ett museums kunskapsmakt och även gravitas (låt vara att British Museum 

möjligtvis har en särställning bland världens museer), enligt min uppfattning. Det finns en 

viss likhet i material, dock så har Lundén även inkluderat utställningar.  

                                                           
5 Lundén, 2016, s. 76, 79 
6 Lundén, 2016, s. 489–490, 492–493, 497, 507, 509, 512 
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Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanberg studerar museets roll som kulturskapare och 

samhällsbyggare i boken Älskade museum- Svenska kulturhistoriska museer som 

kulturskapare och samhällsbyggare. De menar att museet skapar, förvaltar och ställer ut 

kulturarvet. Via de statliga museerna bidrar man även till att förverkliga landets kulturpolitik 

och idén om samhällsnytta och rättigheten till delaktighet och demokrati. Själva studiens syfte 

sammanfattas i tre frågor: Hur förhåller sig museerna till frågor om nationalism? Hur arbetar 

museerna med frågor om religion? Vilka människor synliggörs i museernas utställningar? 

Materialet som används är olika empiriska studier av utställningar, olika sammanhang på 

internet och samtal och intervjuer med medarbetare på olika museer.7 Syftet faller väl inom 

ramen för de diskussioner som fördes under museidebatten. Samhällsnytta, delaktighet för 

besökaren, demokrati och det nationella är alla förekommande frågor som diskuteras senare i 

den empiriska delen.  

 

De båda författarna tar sin utgångspunkt i att Sverige är ett mångfaldssamhälle, med variation 

i fråga om ursprung, livsstil, kultur m.m. Detta finns även etablerat i lagstiftning med förbud 

mot diskriminering. Det handlar då om att man erkänner sig till en faktisk bild av hur 

samhället ser ut. Det finns även historiska fakta som stödjer detta, då olika grupper 

förekommit ända sedan sten- och bronsålder. Det finns dock svårigheter med att fånga detta 

på kulturinstitutionerna. Synliggörandet av minoriteter uppvisar brister, och verksamma inom 

området kan finna det svårt att kombinera det nationella kulturarvet med etnisk och kulturell 

mångfald. Empiriska undersökningar är då viktiga, enligt författarna, eftersom de kan 

användas som grund för ett mångfaldsarbete. Hyltén-Cavallius och Svanberg menar att 

museerna skapar samhället genom representation. Frågor som vem representerar vem och hur, 

vilka urval man gör och tekniker som används är då viktiga. Här sker en meningsskapande 

process i mötet mellan museets representation och museibesökaren. De mest centrala 

begreppen som används för att studera detta är kön och genus, religion och geografiskt 

ursprung.8 

 

                                                           
7 Hyltén-Cavallius, Charlotte & Svanberg, Fredrik, Älskade museum- Svenska kulturhistoriska museer som 
kulturskapare och samhällsbyggare, 2016, Nordic Academic Press, Lund, 16–17 
8 Hyltén-Cavallius-Svanberg, 2016, s. 18–21, 23 
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De nationalistiska strömningarna i Europa har satt sina spår i synen på historia och kulturarv. 

Kulturarvsinstitutioner blir då ofta föremål för kritik i frågan om mångfald. Det nationella 

kopplas till 1800- och 1900-talen, då historia användes för att skapa master-narratives. 

Konstruktionen av det nationella kräver dock ett innehåll och kulturarv för upprätthållandet. 

Detta har då föranlett ett selektivt urval i nationell historia, t.ex. kan Skånes historia ses som 

svensk medan Finlands, som varit del av Sverige i hundratals år, inte har samma status. Det 

sker ett ständigt historiebruk av olika aktörer, och i frågan om det nationella kan man se dels 

det statliga perspektivet via t.ex. Riksantikvarieämbetet eller statliga museer och länsmuseer, 

och dels extrema nationalistiska historiebrukare som vill ha ett homogent samhälle. Ofta ser 

man då historien som en förlorad gyllene tidsålder. Högerradikala partier bygger 

etnonationalism på myter om landets urinvånare. På internet kan nationalistiska tankar om 

historia se mångfalden som något skadligt för identiteten eller till och med förstörande av 

historien. Museerna behöver då vara medvetna om att man har makt att påverka och att det är 

viktigt med kännedom om ultranationalistiska krafter. Man får vara försiktig med gestaltandet 

av historia då förenklad sådan passar de större nationella narrativen. De passar dock inte alls 

ihop med modern detaljerad historisk forskning.9 Även författarna till denna bok tar upp den 

historiska utvecklingen för förmedlandet av historia i Europa, och dess nationsfokusering.  

 

Till sist visar Hyltén-Cavallius och Svanberg att framställningen av människor på 

utställningar på svenska museer är normbekräftande, och således en nationell representation. 

Minoriteter framställs sällan och när de förekommer är det oftast i form av särskilda 

utställningar eller avdelningar. Utländsk bakgrund är också underrepresenterat, och 

förekommer endast i koppling till nutid, man behandlar då inte den historiska närvaron. Även 

kring förmedlingen av kön- och genusroller och funktionsvarianter finns brist på mångfald.10 

Med denna slutsats i åtanke är det intressant att fundera över den kritik som riktats mot vad 

vissa kallar för ideologiseringen av museet, och fokuseringen på vad man kallar normkritik. 

Just denna fråga om att lyfta fram flera röster diskuteras senare i uppsatsen. 

 

Hyltén-Cavallius och Svanberg bidrar till kunskap om hur museets roll i samhället ser ut 

gällande nationalism och mångfaldsaspekten. Studien ger en bild av museilandskapet i 

                                                           
9 Hyltén-Cavallius, Svanberg, 2016, s. 25, 27–31, 33–35, 48–50, 70–72 
10 Hyltén-Cavallius, Svanberg, 2016, s. 171–172 
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Sverige och kopplar även ihop frågan om museernas representationer av historia med 

samhälle och demokrati. Boken ger stöd åt mångfaldsperspektiv som utmanar den nationella, 

eller till och med ultranationella, synen på historia. Det finns alltså ett demokratiskt värde av 

att undvika alltför nationalistisk historieförmedling. Både Älskade museum och denna uppsats 

bidrar till kunskap om museet utifrån ett samhällsperspektiv, en arena där politik, kultur och 

historia möts i diskussionen om museet. Dock finns det skillnader i fokuseringen på en debatt 

om museerna och tiden för studien. De frågor som lyfts fram i boken är mångt och mycket 

samma som diskuteras i uppsatsens källmaterial. 

 

I Understanding the Politics of Heritage, av Rodney Harrison med flera, studeras hur 

kulturarv kan politiseras enligt olika perspektiv. Själva begreppet kulturarv anses vara brett 

och omfattar både det materiella och det immateriella. De flesta staterna tenderar dock att 

premiera den mer fysiska definitionen, gärna i form av estetiskt tilltalande byggnader eller 

föremål som man anser står för nationella värden eller nationell historia. Ett viktigt teoretiskt 

perspektiv för boken är Laurajane Smiths begrepp Authorising heritage discourse, som 

normaliserar vad som anses vara kulturarv. Verksamma yrkesgrupper och stater har då 

tolkningsföreträde och den officiella makten, och allmänheten tenderar att bli exkluderade. 

Det konkreta får också företräde framför det mer abstrakta, som t.ex. seder. Kulturarvet ses 

med denna utgångspunkt som något fast förankrat i historien och oförändrat. Detta kan 

jämföras med perspektiv som bygger på en syn nedifrån och uppåt, med fokus på social 

aktion och identitet.11 Här delar alltså författarna till denna bok samma teoretiska perspektiv 

som förekommer denna uppsats. Material och metod skiljer sig visserligen åt, men båda 

studierna berör hur kulturarvet konstrueras och förmedlas.  

 

Ett exempel på statens makt över kulturarvet är en kortare studie över nationella arkiv, 

genomförd av Anne Laurence. Värt att betrakta gällande arkivarier är den makt över 

kulturarvet de besitter ifråga om urval, beskrivning och presentation, och bemötande av 

arkivets besökare.12 Hon ser arkiven som styrets arm, där man har kontroll över tillgänglighet 

och bevarar uppgifter om sina medborgare. Arkivens ofta höga ålder ger dem även en viktig 

                                                           
11 Harrison, Rodney red., Understandning the Politics of Heritage, 2010, Manchester University Press, 
Manchester, s. 12, 14, 26–27, 38–39  
12 https://www.kulturradet.no/documents/10157/ed3e4abb-7295-42ed-be9c-ab2899f0ff68, norska 
Kulturrådet, läst 21/8 2018 

https://www.kulturradet.no/documents/10157/ed3e4abb-7295-42ed-be9c-ab2899f0ff68


 
 

8 
 

status som bevarare av kulturarv. Laurence tar upp situationen i Sydafrika efter apartheid-

tiden. År 1995 grundades Truth and Reconciliation Commission (TRC), för att samla och gå 

igenom vittnesmål från de kränkningar som inträffade under apartheiden. Man kom så även 

att skapa ett enormt arkiv med material från dessa vittnesmål, detta kom även att utgöra den 

officiella historien om vad som hänt.13 

 

Rodney Harrison ger i Understanding the Politics of Heritage exempel på hur kulturarv kan 

leda till en politisk konflikt och redogör för förstörandet av Buddhastatyerna vid Bamiyan i 

Afghanistan år 2001 under talibanstyret. Dessa statyer, som finns beskrivna sedan 600-talet, 

blev föremål för en internationell politisk kamp, där UNESCO försökte avstyra talibanernas 

intention att förstöra statyerna. Efteråt kom dådet att väcka internationell avsky, vilket visar 

på att det kan finnas anspråk på kulturarv över nationsgränser. Ett annat exempel hämtas från 

Indiens självständighet år 1947. Istället för politisk storkonflikt handlar det om hur landet 

efter britternas styre försöker etablera en nationell historia. Nationalmuseet kom att försöka 

förmedla ett narrativ där landets olika religioner och etniciteter över tid kom att sammanflätas 

och skapa en nation. Man nedtonade även Taj Mahals anknytning till Mogulperioden, 

eftersom denna tidpunkt var en tid då landet styrdes av erövrare utifrån.14 

 

I och med postkolonialismens framväxt har man även noterat en kritik av kulturarv i 

samhällen med kolonialt ursprung. Man ser förmedlingen av den koloniala historien som 

nödvändig för att legitimera nybyggnationen och rivaliserande narrativ skulle då hota 

etablerandet av det koloniala styret. Att väcka en politisk debatt kring vem som äger och 

kontrollerar det förflutna har varit framgångsrikt för postkolonialismen, där kopplingen 

mellan stat och kulturarv har blivit allt mer ifrågasatt, enligt Harrison. Det finns dock en risk 

för att nya stater, vid brytningen med den koloniala makten, försöker etablera en nationell 

identitet och trycka ned mer komplexa historier.15 Denna fråga om postkolonialism, eller 

ifrågasättandet av statens koppling till kulturarvet förekommer också i museidebatten. 

 

                                                           
13 Harrison, 2010, s. 82, 84, 103–104 
14 Harrison, 2010, s. 160–161, 169, 197–198, 202, 217 
15 Harrison, 2010, s. 238–239, 240  
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Understanding the Politics of Heritage utgår alltså från ett politiskt perspektiv på vad som 

anses vara värt att minnas. De exempel som lyfts fram handlar om museer, andra fysiska 

byggnader och kulturmiljöer, arkiv och hur de kan styras och påverkas av politiken, och hur 

detta i sin tur får resultat för historieskrivning och förmedling av kulturarv. Gällande den 

politiska aspekten ligger fokus på det nationella, på hur staten och professioner som arbetar 

med kulturarv får officiell status. Detta ligger nära syftet i denna uppsats att studera en debatt 

där temat politikens genomslag i förmedlingen av utställningar på museer ingår. Dock så 

utgör Harrison et als bok en översikt av kulturarv i stort, med vissa belysande nedslag. Syftet 

med denna studie är dock mer begränsat då det handlar om svensk kulturpolitik och svenska 

museer. Huvudsyftet är dock nära relaterat, och det teoretiska perspektivet har Harrison m.fl. 

också hämtat från Smith, även om det i denna uppsats används som ett motsatspar för att 

kategorisera argument i en debatt.  

 

I antologin The Museum Beyond the Nation förekommer ett antal olika essäer som har syftet 

att diskutera museets roll i en tid då nationalstat och kolonialism mer och mer fått ge vika för 

globalisering och postkolonialism. Man frågar sig hur museet behöver anpassas, för vem och 

hur. Boken tillkom efter en internationell konferens vid Linnéuniversitetet i Kalmar år 2011.16 

Återigen handlar det om hur museet möter nya strömningar med olika åsikter om hur 

förmedlingen av det förflutna bör se ut. 

 

Peter Aronsson utgår från tanken att det finns en produktiv spänning mellan viljan att förklara 

och ordna världen och behovet att legitimera maktstrukturer genom identitet. Detta utgör en 

kontext inom vilken minne och historia huserar. Det har skett en övergång från världen som 

skapad av Gud och full av under till en mer kategoriserad värld. Detta kommer av 

upplysningen och vetenskapsmän som Linné. I och med evolutionsteorin på 1800-talet kom 

även historien att formas till ett utvecklingsnarrativ. Museer är viktiga i rollen som 

producerande av historieskrivning på grund av makten att reflektera en universal ordning, att 

kunna använda objekt för att representera historisk utveckling eller framgång, och förmågan 

att representera och naturalisera universella värderingar. Museer skriver och tolkar historia, 

och planerar och implementerar den sedan i verksamheten.17 Museets särposition i samhället 

                                                           
16 Hegardt, Johan red., The Museum Beyond the Nation, 2012, Statens historiska museum, s. 9 
17 Hegardt, 2012, s. 17–18, 23, 25, 28–31 
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gällande förmedling av historia diskuteras också i debatten, där det finns olika åsikter om hur 

dess roll och uppdrag bör se ut.  

 

Darko Babic och Željka Miklošević undersöker huruvida ekomuseer kan ersätta 

nationalmuseet i rollen att förmedla identitet. Det handlar då om att binda region till museum 

och skapa en regional identitet. Denna tanke har sitt ursprung i 1970-talets Frankrike, och 

syftar till att koppla ihop miljö med lokalsamhälle. Med hjälp av en fragmenterad uppbyggnad 

med institutioner spridda över ett område, där föremål och seder presenteras i den miljö där de 

skapades eller uppkom är tanken att detta ska ge folk en koppling till både historia och plats. 

Deltagande och interaktion uppmanas då. Det finns även en förhoppning om att detta ska 

stärka den lokala ekonomin.18 Detta stämmer väl överens med Laurajane Smiths subalterna 

kulturarvsdiskurs, där man strävar efter att förmedla andra röster än enbart det etablerade 

narrativet, samt öka besökarens deltagande i den förmedlade historien. 

 

Fredrik Svenberg intresserar sig för hur nationer tillförskaffar sig samlingar och, mer viktigt, 

hur samlingarna skapar nationen (nations collects- collected nation). Hur museer delar upp 

ansvaret för att samla vissa föremål och presentera en världsbild blir synligt om man ser hela 

spektrumet av nationalmuseer. De utgör infrastrukturen för kunskapsproduktion och 

presentation av världen med nationen som utgångspunkt. Det är inte det tankarna om det 

nationella som är viktigt för vilka föremål man samlar utan tvärtom, eftersom det nationella är 

just en konstruktion som vilar på objekten, menar Svanberg. Museernas olika uppdrag leder 

till olika samlande. Nordiska museet bevarar och håller minnet om liv och arbete i Sverige, 

medan Världskulturmuseet, däremot, visar och levandegör alla världens kulturer, 

dokumenterar och upplyser om olika kulturer och knyter an till nutid.19 Just frågan om 

museernas samlingar och hur de bör användas är en fråga som var mycket aktuell i 

museidebatten, och här finns stor möjlighet att utröna synen på kulturarvet. 

 

Boken the Museum Beyond the Nation innehåller flera bidrag till utmanandet och kritiserandet 

av det nationella inom historieförmedling. Det handlar om att fånga hur museet, med den 

nationella traditionen i bagaget, bör eller kan förändras, och hur man med olika perspektiv 
                                                           
18 Hegardt, 2012, s. 41, 48–50, 52 
19 Hegardt, 2012, s. 159–161,163, 165–166 
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kan blottlägga hur nationalhistoria kan ignorera alternativa narrativ. Således finns det mycket 

gemensamt i fråga om det nationella och en tid av förändring för museet. Som jag ser det är 

dock den största skillnaden i att syftet med boken är just att problematisera det nationella, 

medan denna uppsats syftar till att försöka visa hur diskussionen om museet och kulturpolitik 

har förts, och hur argumenteringen har sett ut. Då sker en kartläggning av en diskussion där 

problematisering av det nationella ingår, men bedömningen om och hur de borde ske ligger då 

hos parterna i debatten. 

 

Cecilia Axelssons avhandling tar upp historieförmedling och meningsskapande på muséer. 

Hon studerar två olika utställningar som tar upp migration och kulturmöten. Afrikafararna, 

som besöktes på dåvarande Svenska emigrantmuseet i Växjö år 2004 och på Kalmar läns 

museum året efter. Kongospår var en utställning producerad av flera större museer i norden, 

denna besöktes på Etnografiska museet i Stockholm, Nationalmuseum i Köpenhamn och 

Världskulturmuseet i Göteborg. Syftet är att diskutera historieförmedling i samhället 

(museerna) men också studera skolans möte med museerna. Arenan är alltså museerna, och 

Axelsson är intresserad av teman som mänskliga relationer, maktrelationer, 

värdegrundsfrågor, mångfald, identitetsskapande och kulturmöten. Hur museet behandlar 

”oss” och ”de andra”, och hur museet fungera som plats för lärande.20 Denna studie behandlar 

också historieförmedling på museet, men här förekommer även praktiska exempel från 

särskilda utställningar utifrån frågor om mångkultur och identitet. 

 

Axelssons teoretiska perspektiv kommer ifrån en kombination av ämnes- och allmändidaktik.  

Hon poängterar dock att det är en historisk avhandling med didaktiskt perspektiv. Med 

didaktik menar Axelsson all förmedling av kunskap i systematisk form. Här finns olika 

nivåer, t.ex. pragmatisk planering av lektioner och styrdokument, eller analytisk forskning 

kring inlärningssituationer. Axelsson intresserar sig för vad som ingår i historieförmedlingen, 

hur metoden ser ut man använt för att arbeta med materialet, och varför, vilket 

bakomliggande syfte som kan finnas. Hon ser inlärningen som något ständigt pågående, 

samhället och individen förändras och så även kulturen. Gällande det historiedidaktiska 

perspektivet anses det förflutna vara viktigt då det förklarar eller legitimerar samtiden. Här 

                                                           
20 Axelsson, Cecilia, En meningsfull historia? Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar 
om migration och kulturmöten, 2009, Växjö universitet, s. 11–12 
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knyter Axelsson an till begreppen historiskt medvetande och historiemedvetande, och menar 

att det finns olika nivåer av medvetande.21 

 

Axelsson intresserar sig för studerandet av genus, klass och etnicitet på utställningarna. Hon 

använder vissa ”mätbegrepp” hämtade från Robert Sullivan och Lena Fritzén. Dessa utgör s.k. 

motsatspar som Axelsson använder för att analysera utställningarna. Några exempel är: 

mångfald-stereotyp, synliggörande-osynlighet, allsidighet-selektiv, isärhållande-gemenskap 

och konflikt-harmoni. En viktig ledfråga är: vad berättar utställningarna i fråga om genus, 

klass och etnicitet och om ”oss” i förhållande till ”de andra”?22  

 

Denna avhandling lyfter teman som etnicitet, kultur och identitet och hur de förmedlas på 

museer. Processen som lett fram till de båda utställningarna ingår också i det undersökta. I 

denna studie pekar Axelsson på brister i förmedlingen av genus, etnicitet och klass, alltså en 

kritik av mer etablerad traditionell historia. Detta är intressant med tanke på diskussionen om 

mångfald i museidebatten, då denna avhandling visar på behovet kompletterande perspektiv, 

medan debatten tog sin början med kritiserandet av fokuseringen på mångfald. Även om 

Axelssons avhandling ligger före debatten i tid visar den då på ett motsatt behov jämfört med 

Ola Wong m.fl. Studien visar på en koppling mellan museet och samhället där det handlar om 

att förhålla sig till nya perspektiv och till hur besökaren kan uppfatta en utställning. 

 

De tidigare studier som redogjorts för i detta kapitel knyter allihop an till frågor om 

mångkultur, det nationella, förmedling av kulturarvet och hur det är konstruerat, och till stor 

del även museets utveckling. Frågan om museets anpassning i en eventuell övergång från det 

nationella till ett mer omfattande och globalt perspektiv löper likt en röd tråd genom den 

tidigare forskningen och även denna uppsats. I forskningsläget har man dock inte studerat 

denna fråga genom att lyfta fram olika röster och argument om hur museets verksamhet bör se 

ut. Man har påpekat brister och lyft fram eventuella nya perspektiv till det nationella, men det 

förekommer inte en samlad redogörelse för en diskussion. Jag menar att den tidigare 

forskningen visar på hur omfattande denna fråga om museet och det förflutna är, hur museet 

både har och fortsätter att förändras, och att denna uppsats ger kunskap om hur frågan 
                                                           
21 Axelsson, 2009, s. 28–30, 33–34, 37, 40–45 
22 Axelsson, 2009, s. 56, 58–59, 61  
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diskuterats i Sverige. Det är även noterbart hur museet tydligt hänger ihop med samhället när 

frågorna om förmedlingen av det förflutna lyfts. Bildning, demokrati, kultur och identitet 

formas med hjälp av museets verksamhet, vilket ger museet en viktig ställning i samhället. 

Det finns dock olika syner på hur denna verksamhet bör se ut, och det är detta som kommer 

att analyseras i denna uppsats. Det handlar om hur man förhåller sig till det kulturarv som 

förmedlas, eller bör förmedlas, på svenska museer. Det saknas en studie som visar just hur 

diskurserna förs, vad som är önskvärt eller ovälkommet. De forskningsfrågor som följer syftar 

till att ge kunskap om hur debatten fördes gällande frågor om sakkunskap, mångfald, 

deltagande och förmedling m.m. på museet, samt att visa hur synen på kulturarv kan variera.  

 

3 Frågeställningar 

 

1. Hur förhåller sig parterna i debatten till Smiths begrepp authorized heritage discourse 

och subaltern heritage discourse? 

2. Hur definierar parterna kulturarv? 

3.   Vilken bild av sin motdebattör har man? 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Denna uppsats kommer att analysera diskurser om kulturarv i den svenska museidebatten 

utifrån Laurajane Smiths resonemang om diskurser i boken Uses of Heritage. Hon använder 

och studerar det engelska begreppet heritage, vilket jag översatt till kulturarv på svenska. 

Begreppet är brett, och omfattar uppenbara saker som ett museum och ekonomin kring det, 

men även socialt och kulturellt utövande. Smith menar att det finns en hegemonisk diskurs om 

kulturarvsbegreppet och således olika syner på vad begreppet innebär. Smith hämtar även en 

del teoretiskt stöd från Bourdieu, Foucault och Hajek. Det finns då diskurser och aktörer som 

påverkar och påverkas av varandra, idéer som produceras, reproduceras och förändras inom 

en viss praktik för att ge mening åt fysisk och social verklighet. Smith lånar även från kritisk 

diskursanalys, som understryker att det finns konkreta sociala relationer bakom diskursen, 
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som genererar den. Folk agerar och organiserar sig genom diskurser, där även kontexten 

spelar roll. Det finns rivaliserande diskurser, och diskurser kan även användas för att 

legitimera makt. En diskurs både reflekterar och byggs upp av social praxis.23 

 

Med dessa grunder formulerar Smith vad hon kallar för authorized heritage discourse, eller 

auktoriserad kulturarvsdiskurs (fortsättningsvis AHD). Denna diskurs grundar sig i 

västerländska kulturvärderingar, med ursprung i den europeiska nationalismen under 1800-

talet. Den har lett till formulerandet av universella kulturella värderingar om vad kulturarv är 

och bör vara. Fokus ligger på det materiella, det estetiskt tilltalande föremålet, platsen, 

landskapet eller byggnaden. Dessa objekt anses vara värda bevaring och beundrande för att 

kommande generationer ska lära sig av dem och för att skapa en gemensam identitet baserad 

på det förflutna. En AHD-diskurs identifierar vem som är ”talesperson” för det förflutna. Det 

förflutna i sig är både vagt, med rum för föreställningar och myter, men även något mätbart 

som går att studera. Det förflutna görs konkret genom stämpeln kulturarv, men det är dock 

bortkopplat från känslor och kulturellt utövande för individ och samhälle.24  

 

En AHD diskurs är även exkluderande och svårföränderligt. Det är experternas, d.v.s. 

historikers, arkeologers, arkitekters, arkivariers m.fl., roll att arbeta med och bevara 

kulturarvet. Dessa experter kopplar enligt Smith bort dåtid från nutid genom att bevara det 

förflutna för kommande generationer. Kulturarv är något som vi beskådar och bevarar för 

framtiden, men det sker inget aktivt deltagande i nutiden. Detta gör det svårt att påverka och 

ändra diskursen. Värdet hos föremål inom kulturarvsbegreppet anses vara medfött, eller 

förförstått. En AHD-diskurs förutsätter också att enbart experter kan hantera föremålen. Den 

identitet som kopplas till föremålen har huvudsakligen varit samhörande med nationen, vilket 

medför att mångfald måste ignoreras. Kulturarvet har varit elitistiskt, där kvinnor, arbetarklass 

och andra grupper stängts ute ur den auktoriserade kulturarvsdiskursen. Att fokusera på det 

materiella bidrar till detta, då det osynliggör sociala eller kulturella konflikter med grupper 

som har en mer immateriell bild av kulturarv. Att kulturarvet inom en AHD- diskurs är 

passivt bidrar också till detta. Även synen på besökaren är den om en passiv åskådare som 

fylls med den statiska kunskapen. Turister ses som förbipasserande, för vilka kulturarv är en 

                                                           
23 Smith, Laurajane, Uses of Heritage, 2006, Routledge, Oxon, s. 11, 13–16  
24 Smith, 2006, s. 11, 29 
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vara, vilket också antyder en oproblematiserad uppfattning av dess innebörd, enligt Smith. En 

AHD-diskurs har alltså en toppstyrd struktur, där aktörskap hos människor i form av levande 

historia eller historiskt återskapande ses som amatöriskt.25 

 

Smith identifierar ett antal olika institutioner som bidrar till en AHD-diskurs som 

maktposition. Dessa institutioner hjälper då en AHD-diskurs att maskera kulturella och 

politiska frågor kring kulturarv som ger social mening i nutiden. År 1964 undertecknades 

Venedigfördraget, eller International Charter for Conservation and Restoration of 

Monuments and Sites. Ett år senare skapades den ickestatliga organisationen ICOMOS 

(International Council on Monuments and Sites) för att stödja fördraget, som grundar sig i ett 

eurocentriskt perspektiv på kulturarv. Enligt Smith tar man föremåls värde för givet och 

ifrågasätter inte objekt utifrån social eller kulturell roll. Det finns en antikvarisk syn på 

kulturarv, det ska bevaras och inte förvrängas. Även UNESCO:s världsarvslista utgör enligt 

Smith en institution som understödjer en AHD-diskurs. I bedömningen av vad som gör ett 

kulturarv värt att bevara skapas en hierarki där monument, byggnader och föremål har 

företräde. Sedan kommer platser, som enligt Smith skulle kunna beläggas med en kulturell 

praktik. Ofta handlar sådana kulturarv om ursprungsbefolkningar. Även här finns ett 

eurocentriskt perspektiv. 55 % av de upptagna kulturarven finns i Europa, och det europeiska 

perspektivet utgör en universal måttstock. Smith tar även upp 1999 års Burrafördrag, som 

ICOMOS Australia ligger bakom. Fördraget syftar till att inkludera flera röster om bevarandet 

av kulturarv i Australien, men enligt Smith misslyckas man. Språket är auktoritärt och 

utestängande. Man marginaliserar diskurser som ej tillhör en AHD-diskurs och fokuserar på 

det materiella. Även här finns den antikvariska synen om att bevara för framtiden. De grupper 

med koppling till en kulturarvsplats ges inte möjlighet att aktivt delta i diskursen. Istället ska 

man enbart få hjälp att förstå sin egen historia, alltså förhålla sig passivt. Dessa institutioner 

ger legitimitet åt en AHD-diskurs, då fördrag traditionellt sett har en egen formell 

legitimitet.26 

 

Enligt Smith finns det, som alternativ till en AHD-diskurs, subaltern and dissenting heritage 

discourses (hädanefter SHD), eller subalterna och meningsskiljaktiga diskurser. Dessa 

                                                           
25 Smith, 2006, s. 29–34 
26 Smith, 2006, s. 87–91, 95–96, 98–99, 101, 103–104 
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diskurser är ej hemmahörande inom en AHD-diskurs, och fokuserar mer på involverandet av 

samhället, definitionen av kultur, och olika identiteter. Ett exempel är ursprungsbefolkningar 

som inte endast är intresserade av rätten till ”sina” föremål, utan även tolkningsföreträdet av 

sin kultur och bilden av vilka de är. Här ingår en kritik mot den västerländska universella 

synen på kulturarv och dess fokus på det materiella. Subalterna diskurser lyfter snarare fram 

gemenskap, community, och familj, och hur social och kulturell praxis ser ut. Om en AHD-

diskurs är toppstyrd så vill subalterna diskurser bygga kulturarv underifrån. Då handlar det 

inte enbart om att omfatta exkluderade grupper, utan att även ta till sig av deras kultur. Smith 

menar att ett problem för alternativa diskurser är att de måste vara politiska i sin natur för att 

driva på förändring. Detta kritiseras då av aktörer inom en AHD-diskurs, som menar att de 

står för en opolitisk och neutral syn på kulturarv. Arbetet med kulturarv kan då endast förlitas 

opartiska experter, som är verksamma inom AHD. Detta kan liknas vid Antonio Gramscis 

hegemonibegrepp. I detta fall är det experterna inom kulturarvet som utgör den dominerande 

klassen, vars kulturella makt styr tänkande och tolkning i samhället. På så sätt kan den 

dominanta diskursen undantrycka kritiskt egentänkande.27 

 

Smith tar upp kritiken av den brittiska kulturarvsindustrin under 1980-talet som ett exempel 

på ett utmanande av AHD:s position. Där har det skett en utveckling mot ett tillbakablickande 

kulturarv, som inte är innovativt. Istället handlar det om en konservativ post-war back lash, en 

sorts tillbakagång till en föreställning om det trygga förflutna för att skingra nutidens 

osäkerhet. Symbolen för detta är the country house, godset på landet, som även rymmer 

strikta klassuppdelningar av människor- den rika familjen och deras tjänare. Enligt Smith 

ledde det stora intresset för denna typ av kulturarv till en hög grad av turism. Orsaken till 

intresset låg både i osäkerheten kring den engelska identiteten när den inte längre kunde 

kopplas till brittiska imperiet, och osäkerheten kring mångkulturalism och postkolonialism. 

Kritiken mot denna utveckling menade att kulturarvet kommodifierades och att sökandet efter 

trygghet i äldre klasstrukturer riskerade en bristande kulturell innovation.  

Smith redogör även för studier av kulturarv inom arbetslivet i Storbritannien. Industrimuseer 

där besökarna aktivt kan delta i förmedlandet av historien bidrar då till ökat medvetande om 

identitet, klass och hur historien binder samman då- och nutid. Deltagandet är inte passivt, 

                                                           
27 Riley, Alexander, Smith Philip, Cultural Theory- an introduction, 2013, Blackwell Publishing, Oxford, s. 36 
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utan skapar mening och validerar kollektivt minne genom egna erfarenheter. För Smith bör 

kulturarv ses som något aktivt, och dess natur som görandets och varandets.28 

 

Som det framgår av Smiths tankar utgör de två diskurskategorierna ett dialektiskt par, där den 

auktoritära diskursen står mot de subalterna. Denna motsättning som Smith identifierar 

stämmer väl överens med museets historiska utveckling fram till de olika synerna på det 

nationella, mångfald och hur förmedlingen av det förflutna på museet bör se ut. Smiths 

begrepp kommer att användas för att visa på hur parterna i den svenska museidebatten 

förhåller sig till en auktoritär eller subalterna diskurser. Materialet kommer att analyseras med 

stöd av noder och analogikedjor. Dessa metodbegrepp syftar till att synliggöra hur parterna 

skapar kulturarvet, vilka begrepp som används och hur de hänger samman. Detta för att kunna 

avgöra hur man i sitt språk förhåller sig till Smiths diskurser. Metodologin kommer att 

diskuteras utförligare i metodkapitlet samt vid genomgången av det empiriska materialet. 

 

5 Material och metod 

 

5.1 Material 

 

Det material som förekommer i denna uppsats är text i olika former. Det är dels Ny 

museipolitik, betänkandet av Museiutredningen 2014/15, regeringens proposition om 

kulturpolitik 2016/17:116 och tidningsartiklar. Materialet är valt för att ge röst åt tre parter 

med olika förhållanden till museidebatten. Kulturarvspropositionen representerar regeringens 

kulturpolitik, utredningen är professionernas syn, och tidningsartiklarna speglar den kritik 

som riktas mot den förda eller föreslagna kulturpolitiken gällande museer. Då regeringen 

tillsatte utredningen finns det ett förhållande här, där regeringen rimligtvis både accepterar 

förslag från utredningen och stryker de man inte håller med om. Man kan då studera när den 

egna politiken går före utredningens bedömningar eller när man är överens. 

Tidningsartiklarna är ledare, debattartiklar, krönikor eller liknande, där de kritiska rösterna 

                                                           
28 Smith, 2006, s. 35–40, 235–236 
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mot kulturpolitiken uttrycks. Dessa röster bör ses som reaktioner på kulturarvspropositionen. 

Jag har valt att inte inkludera artiklar som är positiva eller försvarar kulturpolitiken dels 

eftersom dessa åsikter förekommer i propositionen eller utredningen, och dels för att ge alla 

parter i debatten ungefär lika stort utrymme i uppsatsen. 

 

Det är värt att nämna att de tre källtyperna är av olika natur, med olika språk och syften. 

Propositionen presenterar föreslagen politik, vad man vill göra och varför det är bra. Då ska 

språket både innehålla saklig redogörelse och politisk ambition. Utredningen ska presentera 

de sakkunnigas åsikter och utgöra underlag för regeringen. Då ska språket vara sakligt och 

tydligt visa vad man anser är egna bedömningar. Här finns inte på samma sätt utrymme för 

visioner. Tidningsartiklarna är jämförelsevis mycket korta texter där argument ska presenteras 

tydligt och med effekt. Språket mycket friare och åsikter kan uttryckas med en retorik som 

hade varit omöjlig i de förra källorna. Man bör då ha detta i åtanke när man jämför språkbruk, 

att artiklarna till sin natur ska väcka känslor och skapa opinion.  

 

5.2 Metod 

 

Uppsatsens huvudsakliga metod är en kombination av deskriptiv argumentationsanalys och 

analys av noder, med syftet att redogöra för museidebattens mest förekommande argument. 

Det handlar alltså om att redogöra för hur man argumenterar, att kartlägga argumentationen i 

källorna utifrån Smiths tankar om diskurser. Dessa åsikter kan vara tydliga eller framgå 

underförstått. Strukturellt kommer uppsatsen att presentera argument för hur man ser på 

museisektorn, och formuleringar som visar på anknytning till en auktoritär eller subalterna 

diskurser. Med argument menas vilken syn man har på museet, vad som bör göras eller vad 

som är fel. Det är dock inte uppsatsens syfte att avgöra beviskraft, d.v.s. huruvida argumenten 

kan ses som starka eller svaga. För att visa hur de olika parterna i debatten konstruerar 

begreppet kulturarv kommer tanken om noder och element att lånas ifrån diskursanalysen. En 

nod är ett nav i en diskurs, och genom den skapas den bestämda meningen för de begrepp som 

omger den. Utan detta nav faller diskursen. Som exempel på en nod nämns i Textens makt och 

mening noden jude i nazidiskursen. Denna nod kan kopplas ihop med flera, för nazidiskursen, 

negativa begrepp så som humanism, amerikanism eller bolsjevism. Noden är ett element med 



 
 

19 
 

särskild central betydelse. Elementen belyser en diskurs mångtydighet. De är utsatta för 

ständig kamp och förblir mångtydiga.29 Användandet av noder och även analogikedjor hämtas 

från Ulf Mörkenstams avhandling Om Lapparnas privilegium, och kommer att diskuteras 

ytterligare i samband med uppsatsens empiriska del. 

 

Jag kommer att utgå ifrån noden kulturarv, hur den konstrueras av de olika parterna i 

debatten, och vilka element som knyts till detta nav. De ord eller begrepp som parterna 

använder i debatten och som på något sätt kopplas till kulturarv inom historia ger en insyn i 

vilken mening som återfinns i respektive konstruktion av noden kulturarv. Det kan handla om 

ord som sakkunskap, mångkultur, bevarande, kulturmöte m.m. De olika parternas 

konstruktion av kulturarv kan sedan jämföras för att visa på likheter och/eller skillnader.  

 

5.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsens kronologi styrs av publiceringen av Museiutredningen, framläggandet av 

propositionen och tiden då debatten var frekvent i tidningarna. Denna period var hösten 2016, 

med vissa artiklar förekommande under 2017 men därifrån mer sporadiskt. Då 

Kulturarvspropositionen och Museiutredningen är två större dokument har de delar med 

relevans för uppsatsen studerats. Således kommer presentationer av tidigare museiutredningar, 

historiska bakgrunder, ekonomiska bedömningar eller annat som inte knyter an till uppsatsens 

syfte inte att redogöras för. 

 

6 Bakgrund  

 

I denna bakgrund redogörs för nationalmuseernas utveckling i Sverige och Europa, 

museitrender i Europa, samt svensk kulturarvspolitik i modern tid fram till och med 

                                                           
29 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens makt och mening- Metodbok i samhälls- och 
diskursanalys, Studentlitteratur AB, Lund, 2012, s. 92-93- 365-367 
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Museiutredningen och kulturarvspropositionen. Kapitlet syftar till att ge en förståelse för hur 

museet och kulturpolitiken har växt fram i Sverige och Europa, och hur detta hänger ihop med 

den svenska museidebatten. 

 

6.1 Nationalmuseets utveckling 

 

Sedan 1700-talets mitt och påbörjandet av konstruktionen av nationalstaten i Europa har även 

ett behov av förmedlandet av den tänkta nationens historia funnits. Från 1800-talet kom 

nationella strömningar att leda till etablerandet av museer som skulle berätta om den egna 

gruppens historia. Syftet var att kunna visa en obruten kontinuitet av historia som dessutom 

var användbar för nutiden. Först skedde detta via de arkeologiska museerna, men med tiden 

kom museiformen att utvecklas. I en tid då flera nya stater uppstod kom museerna att få den 

viktiga uppgiften att konstruera nationella master narratives.30 

 

Skansen, som öppnade år 1891 i Stockholm, var det första friluftsmuseet. Det fokuserade på 

att skapa en bild av enighet genom olikheter, något som skulle legitimera unionen med Norge 

och även behandla samernas position i samhället. Ett annat sätt att använda olika kulturella 

inslag för att stärka bilden av nationen skedde på British Museum, som samlade in artefakter 

från imperiets alla hörn för att fira rikets framgångar. Britterna kunde på så sätt göra anspråk 

på Europas antika historiska arv. Museerna som växte fram under 1800-talet hade även 

gemensamt att man försökte bygga broar mellan epokerna, och brytningar i tidslinjen var inte 

accepterade i skildrandet av den egna civilisationens utveckling. Särskilt krig och konflikter 

kunde användas för att förmedla bilden av den egna nationen.  Också teknologiska 

innovationer passade bra in i bilden av ett land med ständig utveckling och förmedlandet av 

olika landskap hjälpte till att skapa föreställningen av nationalstaten.31 

 

                                                           
30 Aronsson, Peter & Elgenius, Gabriella ed., National Museums and Nation-Buildning in Europe 1750–2010-
Mobilization, and Legitimacy, Continuity and Change, 2011, Routledge NY, s.13–15 
31 Aronsson & Elgenius, 2011, s. 16–17 
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Nya stater var mer benägna att grunda nationalmuseer under 1800-talet, så som exempelvis 

Norge, Belgien, Italien, Tyskland och Grekland. I skapandet av den nya staten kunde en 

monarkisk bild framhävas för att ge en historisk tyngd. I den tidens imperier rådde oftast en 

övergripande nationalism för att skapa enighet, och regionala museer användes både för att 

lyfta fram den lokala historien och för att utgöra en byggsten för det nationella. Ett sådant 

exempel är Wales, som varit nära en självständighet men som ändå är en del av 

Storbritannien. Som undantag kan dock det Habsburgska väldet nämnas, som istället hade en 

övergripande imperialism med subnationella identiteter. På det konsthistoriska och det 

naturhistoriska museet i Wien fanns det samlingar som syftade till att glorifiera imperiet, men 

det fanns inga nationaliserande budskap.32 

 

För att kunna förmedla den egna nationens historia var man även tvungen att förhålla sig till 

den övriga världen. Det handlade om att framställa sin nation som den främsta gällande 

civilisation och framsteg och därför höll man omvärlden under noga uppsikt. Detta är något 

som museernas arkitektur visar då man följde en gemensam trend, från neoklassicism under 

1700-talet till mer romantisk arkitektur och inslag av grekiska tempel under 1800-talet. Inför 

grundandet av Wales Nationalmuseum (vilket skedde år 1907), besöktes flera museer i Berlin, 

Frankfurt och Stockholm för arkitektonisk inspiration. Det Skandinaviska etnografiska 

museet, som invigdes år 1873, (och som kom att bli Nordiska museet) ansågs vara en 

föregångare i hur man visade upp det förflutna, och det kopierades av andra museer, t.ex. det 

Danska populärhistoriska museet, som stod klart år 1885.33 

 

Under 1900-talet kom mycket av den historiska förmedlingen på museerna att handla om 

hanterandet av olika typer av nationella förluster. Det kunde handla om förlorat territorium, 

förlorade människoliv eller områden av särskild kulturell importens. Detta blev särskilt 

aktuellt efter de omvälvande världskrigen. Eftersom kopplingen mellan militär tradition och 

nationell identitet sedan länge var stark kunde det hjälpa besökarna att ta till sig dessa 

obehagliga episoder. För Ungern handlade det om att gå från förmedlandet av landet via 

kungamakten till en stat som representerade en kulturell part. Ändrandet av Europas karta och 

skapandet av nya länder fick den kulturella och politiska eliten att omtolka nationalmuseets 

                                                           
32 Aronsson & Elgenius, 2011, s. 18, 20, 22, 25–26 
33 Aronsson & Elgenius, 2011, s. 27 
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roll. Landet skulle tona ned europeisk tillhörighet och istället nu konstruera en lämplig 

nationell identitet; man kom att uppskatta 1800-talets nationalistiska historicism och nationell 

mytologi. Självständighet och expansion kom att legitimeras som en del av historisk 

progression som levererade social och kulturell utveckling. Nationalmuseerna kom på detta 

sätt att nationaliseras under 1900-talet. Nazityskland kom att utnyttja landets medeltida 

historia för sina politiska syften. Ungern kom också att använda medeltidshistoria och den 

tidens mytologier men då för att behandla förlusten av imperium och territorium. Nationer 

som stod utan en formell stat kunde också bygga sitt narrativ kring nationella idéer, som 

Finland som byggde sin historiska kontinuitet genom bilden av en nation inom olika länder.34 

Koloniala museer exotifierade i början av 1900-talet folk och kulturer i sina utställningar för 

att legitimera den rådande maktstrukturen, samt för att underblåsa krav på rättigheter. Detta 

var även ett försök till att binda samman imperiet. Spanien gick t.ex. från att ha en 

föreställning om kulturarvsimperialism till en mer objektiv syn på historien från 1960-talet. I 

och med postkolonialismens genomslag kom icke-europeiska kulturer att alltmer integreras i 

civilisationsnarrativet.35 

 

Nationalmuseet har präglats av maktrelationer till styret (politik) och även religion. På museet 

har det avgjorts och sållats vad som anses vara hemmahörande i konstruktionen av det 

nationella, och vad som förkastats. Just förkastningen har sedan spelat en indirekt roll i vad 

som blir föremål för hat eller förtryck. På senare tid har det dock skett en förskjutning mot att 

förhålla sig till mångkultur och olika kulturella agendor. Särskilda tidsperioder eller händelser 

har också satt sina spår i förmedlingen av nationens historia. British Museum skapades som 

ett antikvariskt försök av aristokratin till en övergripande brittisk identitet vid 1700-talets mitt. 

Detta kan kopplas till the Act of Union 1707 och det brittiska imperiets framväxt. År 1759 

kom så museet att grundas. Efter det grekiska frihetskrigets slut år 1832 skedde en 

konstruktion av ett kontinuerligt narrativ från antiken och via bysantinska riket fram till 1800-

talet, med öppnandet av det nationella arkeologiska museet år 1893 som hade just syftet att 

påvisa en obruten grekisk historia. Tiden då konkurrerande samiska nationsbyggen växte fram 

                                                           
34 Aronsson & Elgenius, 2011, s. 34–35, 38–40 
35 Aronsson & Elgenius, 2011, s. 48–49, 51 
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i Skandinavien på 1970-talet såg öppnandet av flera samiska museer. Detta både före och efter 

70-talet.36 

 

6.2 Den europeiska museitrenden 

 

EUNAMUS (European National Museums) har studerarat ett antal europeiska länder gällande 

hur nationalmuseer används av policyskapare som instrument gällande identitet, mångfald, 

förändring och narrativ. Man har undersökt hur museerna formulerar sin position som 

politiska och kulturella institutioner i dessa frågor. Sedan 1990-talet har alla undersökta länder 

börjat gå mot ett bredare perspektiv än det nationella, men det kan dock se olika ut från land 

till land. Men trenden har varit att gå från mer traditionella nationella historier och koloniala 

narrativ. Man följer principen om kulturell mångfald, men återigen på olika sätt. Behovet av 

att hantera förändring har även funnits, t.ex. postkolonialism i Frankrike för att göra upp med 

det koloniala förflutna. I länderna samexisterar tre olika utopier något oroligt bredvid 

varandra, den om EU, den om mångkulturalismen och den om nationalismen. Norge, som är 

det land som är mest likt Sverige i denna rapport, har följt den europeiska trenden mot politisk 

och kulturell mångfald inom museivärlden. Detta har hög prioritet, men det finns dock en viss 

hierarki mellan de olika minoriteterna inom landet, med egna separata museer och tillfälliga 

utställningar där samerna, som accepterad ursprungsbefolkning, har högst status. Den främsta 

kritiken inom mot prioriterandet av mångkultur ses enligt rapporten i fallet med projektet att 

modernisera och göra om äldre byggnader i Oslo som huserar utställningar till en sorts 

modern, internationell offentlig arena. Kritiken har då kommit starkast från konstvärlden och 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Politiskt är det Fremskrittspartiet som ensamt 

motsätter sig en mer heterogen kultur.37 

 

 

 

 

                                                           
36 Aronsson & Elgenius, 2011, s. 66, 83, 154, 156–157 
37 http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:557284/FULLTEXT01.pdf, hämtad 8/1 2018, 5–7, 10, 63–64 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:557284/FULLTEXT01.pdf
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6.3 Kulturarvspolitiken i Sverige under modern tid 

 

Under 1900-talet engagerade kulturarvet främst staten genom de verksamma professionernas 

kulturarvsbevaring. Vid århundradets början placerades utpekade kulturarv in i den 

nationalromantiska bilden av Sverige. Detta blev dock svårare att åstadkomma under 

efterkrigstiden, då framtidstro genom folkhemmet innebar en stagnation av förmedlandet av 

det förflutna. Från 60-talet började en demokratiseringsanda och ökad social medvetenhet 

påverka kulturarvsarbetet. Man började även att inkludera historiska helheter gällande 

landskap och inte bara fysiska lämningar i vad som ansågs värt att bevara. Hembygdsrörelsen 

utgjorde en sorts parallell historieförmedling bredvid den statliga, och fr.o.m. tidigt 1900-tal 

förmedlade man en lokal historia om hembygden och hur den var hemmahörande inom 

nationen. Under 70-talet växte en bildningsrörelse fram inom hembygden där man sökte 

information själva ur arkiven. Frågorna man intresserade sig för var då vardagen och arbetet. 

År 1974 formulerades en samlad svensk kulturpolitik där kulturminnesvården ingick. Den 

kom att omdefinieras till kulturmiljövård, samtidigt som lagstiftningen sågs över och 

samlades i lagen om kulturminnen (1988:950) i slutet av 80-talet. Målet för kulturmiljövården 

blev att bevara och bruka kulturarvet.38  

 

Mellan 2001–2004 varade projektet Agenda kulturarv, där Riksantikvarieämbetet, 

länsmuseerna och länsstyrelserna diskuterade kulturarvet och kulturarvssektorns roll. Man 

hade ambitionen att i samverkan med samhället förnya kulturmiljöarbetet och dess 

demokratiska förankring, för att på så sätt vinna slagkraft. En viktig slutsats man drog var 

flyttandet av fokuset från det fysiska föremålet och istället utgå från människan. Från ett 

bevarandeperspektiv till att se vem som kulturarvsarbetet görs för och vems historia man 

förmedlar. Kulturmiljövårdens mål och tendenser har sedan tidigt 2000-tal fokuserat på 

demokrati, mångkultur, lokalitet och pluralitet. Dock existerar de nya värderingarna bredvid 

äldre, kvarvarande värderingar som ser kulturarvet som något utpekbart och oproblematiskt. 

Den 30 januari beslöt regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdraget att göra en 

översyn av statliga museer gällande uppdrag, struktur och regeringens styrning av dem. Häri 

ingick även att analysera påverkan från samhällsutvecklingen i landet och internationellt på 

                                                           
38 Andersson, Joakim, Skilda världar- Samtida föreställningar om kulturarvsplatser, 2008, Linköpings universitet, 
s. 12–14  
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museernas verksamhet, att ta fram nya nationella mål anpassade till dessa förändringar, 

beskriva hur väl centralmuseerna uppfyller sina roller, och lämna förslag på strukturella 

förändringar för ökad effektivitet. Utredningen tog namnet Ny museipolitik, och kom att 

utgöra grunden för regeringens proposition 2016/17:116 om kulturarvspolitik.39 Utredningen 

och propositionen kommer att diskuteras mer i metod- och empirikapitlen.  

 

Man kan se att det i Europa skett en utveckling inom museisektorn som varit något 

problematisk för nationalmuseet och förmedlandet av den nationella identiteten. Med tiden 

har alltså det nationella narrativet kommit att bli mer ifrågasatt i en tid av globalisering och 

nya teoretiska perspektiv. Det är inte bara förmedlandet av identitet som har förändrats, utan 

även museets praktiska verksamhet- det finns olika åsikter om huruvida museet ska stå fast 

vid etablerade traditioner och en statisk syn på kulturarvsbegreppet, medan andra vill öppna 

upp för mångfald och en mer progressiv syn på vad kulturarv innebär. Dessa tankar har med 

andra ord mycket gemensamt med den auktoritära och de subalterna diskurserna, hämtade 

från Laurajane Smith, vilka kommer att appliceras på det empiriska källmaterialet i det 

följande kapitlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Andersson, 2008, s. 15–16,  
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2014/01/dir.-20148/, regeringens 
kommittédirektiv för museiutredningen, läst 28/8 2018 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2014/01/dir.-20148/
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7 Den svenska museidebatten 

  

Det empiriska materialet har analyserats efter Ulf Mörkenstams avhandling Om Lapparnas 

privilegium, som använder diskursanalys och analogikedjor för att studera hur samepolitik 

betraktas som en politisk diskurs. I denna diskurs uppstår olika identiteter som leder till att 

vissa handlingar auktoriseras medan andra negligeras. Identitet, handlingsutrymme och makt 

ses av Mörkenstam som tätt ihopkopplade. I den samepolitiska diskursen skapas den samiska 

kontexten som sedan sätter gränser för föreställningar om det svenska samhället och vilka 

handlingar som då blir möjliga för samerna. Analogikedjorna visar att i en given politisk 

kontext skapas mening genom att olika utsagor och termer står i logiskt utbytesförhållande till 

varandra, och här framträder även de mest centrala elementen i diskursen (noderna) och 

sociala identiteter. På liknande vis utgör den svenska museidebatten en diskurs där de mest 

centrala elementen kommer att framgå som noder, och dessa noder avslöjar synen på 

kulturarvet och förhållandet till AHD respektive SHD. Ett exempel från Mörkenstams studie 

är analogikedjan om noden samen som nomadiserande renskötare som ser ut såhär: Same-

nomad-god renskötsel-fjällsame-ej fattigvård-särskilda rättigheter-segregering. Här visar 

Mörkenstam på hur identiteten som nomadiserande same omöjliggör vissa rättigheter i 

samhället (fattigvård) och hur detta leder till en distansering från samhället.40 Som det 

nämndes i metodkapitlet kommer ord som knyter an till konstruktionen av begreppet 

kulturarv att användas för att sedan kunna avgöra hur en part förhåller sig till Smiths AHD- 

eller SHD-diskurser. 

 

7.1 Museiutredningen Ny museipolitik  

 

Den 30 januari år 2014 tillsattes en särskild utredare av regeringen med uppdraget att 

genomföra en översyn av de statliga museernas uppdrag, struktur och styrning. Utredningen 

bestod av olika verksamma inom kultursfären, professorer, departementssekreterare m.m., 

samt en referensgrupp med representation från varierande professioner från museivärlden, 

både centralt och regionalt. Man har tagit till sig relevanta studier och träffat företrädare från 

                                                           
40 Bergström & Boréus 2012, s. 387–390 
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lokala museer, Sveriges kommuner och landsting och statliga museer. Den 369 sidor långa 

utredningen presenterar förslag till museilag, arbetssätt, centralmuseernas framväxt, tidigare 

museiutredningar, mål med verksamhet, samhällets påverkan, samt förslag till förändringar 

med ekonomiska konsekvenser.41 Jag ser utredningen som en produkt av tjänstemän där 

professionernas åsikter inom museivärlden och sakkunnighet får anses ha stor vikt. Den syn 

som förekommer här på svenska museers verksamhet borde då kunna representera de 

professionellas, alltså de som ska vara objektiva och sakliga.  

 

7.1.1 Samhällsförändringar, trender och utmaningar 

 

I utredningen under punkt nio redogörs för hur förändringar i samhället kan komma att 

påverka museernas omvärld. Dessa bedömningar utgör grunden för de förslag till 

förbättringar som presenteras senare i utredningen. Som nämndes tidigare har man tittat på 

flera studier, men även organiserat egna möten samt skickat ut enkäter till berörda i frågan. En 

av studierna som lyfts fram är Framtidskommissionen, som tillsattes av staten för att spåna 

om viktiga utmaningar för åren 2020 och 2050. Det som bedömdes vara av intresse för 

Museiutredningen är samhällets sociala sammanhållning, teknisk utveckling, globalisering, 

individualisering, och heterogenitetens framväxt, och hur symboler för det gemensamma har 

förändrats eller försvagats. Tilliten till varandra riskeras om det förekommer ökade skillnader 

mellan grupper och minskade gränsöverskridande kontakter. Det kan handla om både 

ekonomisk, etnisk eller kulturell distinktion. Individualisering och ett fragmenterat 

medielandskap innebär större krav på museet att vara aktivt.42 

 

Heterogenitet och mångfald har bedömts vara viktigt sedan 2000-talet och är det även idag. 

Det är viktigt med ett dynamiskt kreativt samhälle för dess utveckling. Detta innebär dock 

högre krav på demokratin. Om hur detta kan påverka kulturarvet framhålls: 

                                                           
41 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, Ny museipolitik, betänkande av Museiutredningen 2014/2015, läst 9/4 2018, s. 31 
42 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 9/4 2018, s. 223–224 
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Vi kommer bland annat se fler konfrontationer av symbolisk art när olika gruppers perspektiv 

krockar, inte minst gäller det frågor om synen på om vissa kulturarv tillhör en eller flera 

speciella grupper, eller om de ska betraktas som allas.43 

 

Utredningen bejakar utvecklingen av flera olika identiteter och menar att museernas roll i 

denna situation handlar om att förmedla kunskap om historien för att belysa komplexa 

relationer mellan då- och nutid. Det handlar om kunskapsbaserad verksamhet där diskussioner 

och reflektion kan ske.44 

 

Utredningen utgår från omfattande samhällsförändringar i. Om det gemensamma förändras 

eller försvagas uppfattas som något negativt. Heterogenitet, mångfald, individualisering och 

globalisering är något att vara medveten om, något som förändrar museernas arbete, vilket 

kan uppfattas som negativt. Men min bedömning är snarare att budskapet är ett krasst 

konstaterande att ett nationellt kulturarv i en tid av ökad heterogenitet inte skulle uppfattas 

som legitimt. Det förekommer ingen antikvarisk uppmaning till bevarande här. Citatet belyser 

att kulturarv kan hamna i definitionskonflikt, vilket vittnar om en pluralistisk syn på kulturarv. 

Intressant är användandet av ordet ”krockar”, vilket kan låta något starkt. Museets roll blir då 

understödjande, att bidra med kunskap för att förklara dagens samhälle. Detta ser jag som mer 

hemmahörande hos subalterna diskurser, då detta innebär ett aktivt deltagande av museet 

självt, samtidigt som det ska hjälpa besökaren att nå egen reflektion.  

 

Utredningen tar även upp kulturarvets betydelse för konstruktionen av en identitet. Historia 

ingår denna skapandeprocess, och det sker flera processer samtidigt. Synen på individens 

relation beskrivs bäst med följande formuleringar: ”Det är viktigt att förstå att kulturarv 

aktiveras genom människors handlingar. ”Kulturarva är något man gör.” Det är dock viktigt 

att begrunda vems ”kulturarvande” som får rätt att representera samhällets minnen och 

identitet. Människor med olika bakgrunder måste finnas i museisektorn, något som varit svårt 

att åstadkomma. Det befaras en samlingscentrerad utveckling, då forskningen visar på alltmer 

uppmärksamhet för den materiella kulturen och kulturarvens betydelse i samhället. Detta 

                                                           
43 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 9/4 2018, s. 226–227 
44 Ibid 
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väcker frågor om allt ska bevaras enligt samma målsättning. Olika typer av lämningar 

diskuteras, de i fysisk form i landskapet, dokument, och samlingar med olika kunskapsvärden. 

I dessa finns tre olika typer av sådana värden: upplevelse-, bruks- (ungefär ”hur det var då”) 

och existensvärde (vilket är en antikvarisk syn, föremålets värde i sig och hur samhället 

värderar det). För att museet ska fylla rollen som mötesplats där kulturarv behandlas måste 

samlingarna aktualiseras i mötet med ny kunskap och ny publik, där båda kan kommentera 

samtiden och erbjuda perspektiv. Det finns en internationell trend där museernas 

basutställningar behandlar frågor om representation av olika grupper, med svenska exempel 

från Världskulturmuseet i Göteborg och Livrustkammarens arbete med HBTQ-frågor.45  

 

Här konstrueras kulturarvet som något aktivt, där även museibesökarens deltagande betonas. 

Jag finner det intressant att både samlingarna på utställningarna och besökaren ska kunna 

kommentera samtiden med varning för risken att en grupps bruk av kulturarvet premieras. Så 

långt ligger texten väl inom ramen för SHD-diskurser. Vid diskussion av de olika 

kunskapsvärdena blir bilden något mer problematiserad, då både upplevelse och antikvariskt 

bevarande lyfts fram. Det görs ingen bedömning av vad som är viktigast utan perspektiven 

diskuteras snarare utifrån deras roll i arbetet med samlingarna. Även om samlingar främst 

behandlas här så förekommer det ingen diskussion om denna utveckling mot ökad materiell 

fokusering gentemot immateriella kulturarv. Här hade det varit intressant att få utredningens 

bedömning om detta kan påverka främjandet av traditioner, seder och riter negativt. 

 

7.1.2 Utmaningar enligt företrädare samt användare 

 

Vid behandling av frågan om utmaningar för samhällsområdet har kontakt etablerats med 

både företrädare för museisektorn samt ”användare”. Centralmuseerna menar att mångfald, 

lika värde, tolerans, demokrati och liknande frågor har hög prioritet. Mötet med människan 

förblir centralt, och det ställer enligt vissa krav på professionernas expertis gällande både 

pedagogisk förmåga och digitalt arbete, medan andra betonar museitraditioner och arbetet 

med samlingarna. Man ska ge sakkunskap och perspektiv på samhällsutveckling. 

                                                           
45 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 9/4 2018, s. 228, 235–238 
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Länsmuseerna ser ett problem med frågor om demokrati och delaktighet, och vill ha en större 

kompetensväxling och tydlighet. Man tycker även att kulturpolitiken och debatten är 

koncentrerad till Stockholm, och förväntan på kultursatsningar i resten av landet har inte 

uppfyllts. Även ekonomin skiljer sig åt, och vissa varnar för utveckling mot ”A- och B-lag” 

hos de offentliga museerna. Man vill ha ökad samverkan med partners på lika villkor. Man 

efterfrågar stöd från den statliga kulturpolitiken, men samtidigt är man skeptisk till att 

centralmuseerna ska sprida sin verksamhet utifrån en ”…centralistisk utgångspunkt.” Svenska 

ICOMOS vill stärka svenska museers internationalisering och öka det globala samarbetet. 

Målet bör vara att förhålla sig till kulturarv så som de används idag, och att det ”…inte kan 

sägas ha en fast nationell identitet.” Fackförbundet DIK (Det kreativa facket) vill att det satsas 

mer på pedagogik och bättre förutsättningar för visningar utanför det egna museihuset. 

Pedagogiken är det som ger museet sin legitimitet, menar man.46 

 

Även om de åsikter som presenteras i stycket ovan inte är utredningens egna ligger de ändå 

delvis till grund för de bedömningar som görs senare i dokumentet. Här får vi även en inblick 

i hur olika delar av museisektorn ser på kommande utmaningar för sin verksamhet. Det 

förekommer en tydlig skillnad mellan central- och länsmuseerna. Båda tar visserligen upp 

frågor som omfattar större samhällsutmaningar, men de regionala museerna menar att de 

behöver större kunskap och bättre tydlighet i detta uppdrag. Det föreligger även en skepsis 

mot centralmuseerna och en centralisering av kulturpolitiken, samt att det behövs både bättre 

samverkan och mer pengar. Detta framstår som en klassisk centrum-periferifråga. Det är 

särskilt intressant att länsmuseerna är skeptiska mot spridning av centralmuseernas 

verksamhet utifrån deras perspektiv. Detta innebär ju dels att man menar att det finns just ett 

centralt perspektiv, och att man är rädd för att det ska få företräde över hela landet. Man kan 

se detta som att SHD-AHD-diskurserna möts, eller att länsmuseerna värnar om en sorts 

självständighet i arbetet med kulturarv. Svenska ICOMOS formulerar sig på ett sätt om 

användandet av kulturarv och nationell identitet som knyter an till diskurser inom SHD. 

DIK:s hävdande att pedagogik ger legitimitet anser jag inte vara hemmahörande hos en AHD-

diskurs som ju borde prioritera samlingar och kunskap över framställning. 

 

                                                           
46 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 10/4 2018, s. 239, 242–245 
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Det mest intressanta om de så kallade användarnas perspektiv var de workshops som 

anordnades för de som såg sig själva som museiovana eller hade mindre intresse för att 

besöka museum. Syftet var att få till samtal om tankar som tystas ned i det generella samtalet 

om museet. Synpunkter som var i minoritet till den allmänna uppfattningen. Vissa menade att 

museet ger dåligt samvete, att man känner att man ”misslyckas” med att ta till sig kunskapen 

på det förväntade sättet, eller så ser man museet som något för barn, skolan eller turister. För 

några finns det traditionella förväntningar på museet medan andra vill se förnyelse. Man 

tycker att museer speglar den segregerade staden, att de är homogena, och att de inte kan 

spegla mångfald. Museet borde vara mer som ett bibliotek, tycker vissa. Mer kravlöst och 

tillgängligt. Men man tycker dock att museer är viktiga. Det borde visserligen vara mer 

lättsamt och blanda fakta och fiktion för att locka besökaren.47 

 

Här lyfts röster fram som definitivt ligger utanför den auktoriserade kulturarvsdiskursen. Men 

som synes finns det de som ser museet som något traditionellt medan vissa vill ha förnyelse. 

Intressant är även de känslor om skuld och misslyckande som museet genererar hos vissa. 

Tilliten för museet är väldigt låg, och även om man anser att museet är viktigt borde detta 

vara ett stort problem, då det både i propositionen och utredningen betonas att museet ska 

vara till för alla och främja samhället. Att inte denna fråga lyfts mer i regeringens proposition 

är då märkligt, vilket förstärker utestängningen. Här kommer en grupp till tals som till liten 

del deltar i det kulturarv som finns på museer och som dessutom har lågt förtroende för 

verksamheten.  

 

7.1.3 Bedömningar och förslag 

 

Punkt nummer tio innehåller utredningens samlade bedömningar och förslag med 

utgångspunkt i de samhällsutmaningar och trender som diskuterades på den föregående 

punkten. Museet har haft ambitionen att vara aktivt i samhället under en längre tid, och detta 

ska även bidra till tolerans i ett mångkulturellt samhälle. I den inledande texten tas ämnen 

som samlingar, publik, bildning och underhållning upp. Formuleringarna betonar balans. 

Samlingarna sak vara tillgängliga och välbevarade, de ska ägas av både central och regional 
                                                           
47 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 10/4 2018, s. 248–251 
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nivå. Utställningar har länge haft kravet på sig att vara både bildande och underhållande.  Det 

kan finnas förmenta motsättningar i frågan om kunskap kontra underhållning.48  

I grunden uttrycks kanske här ett spänningsförhållande som är ofrånkomligt i en institution av 

den typ ett museum är, det vill säga en kunskapsinstitution som också är till för alla, och som 

både ska skapa starka upplevelser och locka till kreativitet, förmedla kunskaper och främja 

kritisk dialog.”49 

 

Det får anses ganska förutsägbart att i en sådan typ av text betonas att ett museum både ska ge 

kunskap och upplevelse till besökaren. Att i prioritera det ena över det andra, och på så sätt 

förhålla sig närmare till ett ADH- eller SHD-perspektiv, passar inte här. Istället presenteras 

uppfattningen om att det kan finnas motsättningar i museiuppdraget. Men ordet ”förmenta” 

och formuleringen ”uttrycks kanske” kan rymma en tro på att så inte behöver vara fallet. Jag 

tolkar det som att man menar att en balans går att nå i förmedlandet av kulturarvet på 

museerna, men att det alltid har funnits utmaningar. Synen på kulturarvet är bred, och det förs 

en medveten diskussion om svårigheterna i detta.  

 

Även ett antal nutida problem identifieras, som utvecklandet av jämlika samarbeten, skapa 

rum för ökad delaktighet i museets fysiska och digitala verksamhet, och att använda kunskap 

för att möta identitetskonflikter och kulturarvsfrågor där olika perspektiv krockar, t.ex. vid 

globalisering eller polarisering. Bedömningen görs att museets självständiga ställning som 

kunskapsinstitution ska slås fast och att långsiktiga mål, kvalitetsdrivande system, större 

insatser för samverkan och frigörandet av medel för hela landets museiverksamhet behövs. 

Man menar att museet ständigt har utvärderats och utretts, där trots stora omorganiseringar 

återkommer problem och förslag på lösningar. Museet har haft svårt att få erkännande för sitt 

förändringsarbete. Utredningen vill att museerna ska stå fria från detaljstyrning från politiken, 

att ”Regleringen bör vara utformad på ett sådant sätt att den inte inbjuder till alltför snabba 

eller lättvindiga förändringar”. Som exempel på ett gemensamt, principiellt perspektiv som 

                                                           
48 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 10/4 2018, s. 253, 255–257 
49 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 10/4 2018, s. 257 
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ska vara stabilt och långsiktigt formulerad är att museernas uppdrag innefattar ett 

reflekterande och kritiskt förhållningssätt till historien, och en öppenhet för olika perspektiv.50 

 

Här återkommer synpunkterna som lyftes av länsmuseerna om jämlika samarbeten, och 

frigörandet av mer medel till hela landet. Det mest intressanta är annars att utredningen tydligt 

markerar mot politisk styrning, och hur tidigare utredningar och stora omorganiseringar av 

museisektorn ses som onödiga och inte något som lett till nya lösningar. En AHD diskurs 

förespråkar att professionerna ska ha företräde till kulturarvet, och att politisk påverkan ska 

vara begränsad. Som Laruajane Smith skriver är detta en vanlig kritik mot diskurser inom 

SHD, då det krävs mobilisering för att åstadkomma förändring. En vilja finns att säkerställa 

långsiktiga riktlinjer att förhålla sig till samtidigt som det föreligger betydande frihet att arbeta 

för att nå målen. Detta kan ses som tillhörande en AHD-diskurs då det minskar möjligheten 

för representanter för folket att styra innehållet. Men samtidigt kan man också se det som att 

dessa professioner borde vara mer lämpade för att arbeta med kulturarvet, och säkerställa att 

historien inte används för ett politiskt syfte. Jag får även uppfattningen om att detta är en 

tillitsfråga, där utredningen helst ser att museiprofessionerna får förtroende att lösa problem 

inom sin egna verksamhet.  

 

Gällande samlingarna behövs tydliggöras att mandatet för förvaltningen av de gemensamt 

ägda föremålen vilar hos de ämnessakkunniga, ”…detta ansvar faktiskt åligger 

professionerna.”51 

 

Utredningen lyfter återigen frågan om museisektorns struktur, och menar att det finns ett 

missnöje från politiskt håll om att det finns för många och ojämlika museer för effektiv 

uppföljning. Återigen avråds från sammanslagningar och stora förändringar eller utbyggd 

central administration. Istället ”…menar vi att det behövs en ny inriktning på politiken.” Den 

innehållsliga granskningen bör skötas kollegialt, inte av politiken. Det finns för lite fria medel 

för innovativa projekt i landet och det föreslås därför inrättandet av ett särskilt statsbidrag på 

                                                           
50 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 10/4 2018, s. 258–260 
51 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 11/4 2018, s. 260 
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28 miljoner kronor för olika utvecklingsprojekt. Detta är en inriktning som man anser den 

”…nationella museipolitiken…” bör ha framöver.52 

 

Styckena ovan anser jag visar på ytterligare markeringar från utredningen om att museerna 

ska ha betydande självständighet och förtroende för sitt arbete. Fria statsbidrag och 

tydliggörandet av mandatet för samlingarna är väldigt praktiska frågor där formuleringen 

kring dessa inte går att tolka på något annat sätt. Det markeras även mot omorganiseringar 

och politisk inblandning i den innehållsliga uppföljningen av verksamheten. Detta stämmer 

väl överens med en AHD-diskurs och synen på de opartiska och legitimerade professionerna. 

Intressant är även formuleringen ”nationella museipolitiken”, då nationsbegreppet inte har 

använts på detta sätt i de för denna uppsats analyserade delarna av utredningen.  

 

Utredningen gör bedömningen att en museilag behövs, där de offentligt styrda museernas fria 

ställning som kunskapsinstitutioner med ansvar att förmedla ett reflekterande förhållningssätt 

till historien, med öppenhet till olika perspektiv slås fast. Centralmuseerna är mest positiva till 

lagen och menar att politiken ska bestämma vad som ska göras, medan museerna bestämmer 

hur det ska göras. De ser hellre en lag än flera överlappande mål som kan skapa otydlighet. 

Utredningen hämtar även stöd från Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien, där man 

har gällande museilagstiftning. I förslaget till lagen definieras vad som är ett museum på 

följande sätt: ”Ett museum i lagens mening är en institution som har en huvudsaklig uppgift 

att bedriva utställningsverksamhet öppen för allmänheten.” Kommersiella eller ideella museer 

inkluderas dock inte, dels för att ICOMOS museidefinition inte gör skillnad på professionella 

och ideella museer, dels för att inte betunga små museers arbete. För dem ska istället lagen 

vara ”…inspirerande och vägledande.”53 

 

Här förekommer mer stöd för museernas självständiga roll, nu från centralmuseerna. Jag vill 

även diskutera definitionen av vilket museum som kommer behöva följa lagen. Att inte lägga 

en arbetsbörda på museer utan offentlig styrning kan verka rimligt. Jag frågar mig dock om en 

                                                           
52 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 11/4 2018, s. 261–262 
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sådan avgränsning kan skada ryktet hos de övriga museerna, då de inte är museer med 

”lagplikt”. ICOMOS distinktion mellan ideell och professionell verksamhet, som utredningen 

förhållit sig till, innebär redan att man gör skillnad på museer. Det kan finnas en risk att lagen 

blir en sorts befästande av hierarki, även om syftet är att inte belasta mindre museer med 

mindre resurser och färre personal. Detta måste dock i mina ögon ses som mer hemmahörande 

hos en AHD-diskurs.  

 

Ändamålet för museet ska enligt lagen vara att bidra till det demokratiska samhällets 

utveckling genom sin publika verksamhet, kunskapsuppbyggande och aktiv 

samlingsförvaltning. Även här tas stöd från ICOMOS, om att förvärva, bevara, undersöka och 

ställa ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och dess natur. Det fastslås 

även att museihuvudmannen (kommun, landsting eller staten) ej får ”…vidta åtgärder som 

syftar till att inskränka museets fria förmedling av kunskap och upplevelser.” Museet ska även 

kunna föra en diskussion om hur historia brukas och tolkas, samt skildra samhällen och 

levnadsvillkor från flera olika länder. Kärnverksamheten ska rikta sig till allmänheten och 

präglas av allsidighet, öppenhet, kvalitet och vara attraktivt nog för att konkurrera med andra 

upplevelser. Med allsidighet menar utredningen att museet ska vara kunskapsbaserat men 

också öppet för olika tolkningar av samhället och historien. Kulturarvet anses inte längre 

enbart vara hemmahörande hos ämnen som historia, arkeologi eller etnologi. Ämnesmässig 

bredd och professionalism kring mångfald stärker museet i arbetet mot samhället. 

Samlingarna ska då kunna ses ur olika perspektiv och användas för kritisk reflektion över 

samhället idag. Detta kan leda till identitetsfrågor kopplade till kulturarvet och både positiv 

och negativ kritik utifrån, men också ett ökat intresse.54 

 

Även om utredningen tar stöd av ICOMOS i sin definition av museiuppdraget anser jag att 

formuleringarna här knyter an till diskurser inom SHD. Vikten av olika perspektiv och 

tolkningar lyfts fram liksom öppenhet och relevans för dagens samhälle och ett aktivt 

brukande av kulturarvet för identitetsbyggande. Breddandet av ämneskunskaper och mångfald 

stärker museet. Beredskapen för detta arbete kan mötas av kritik vilket visar på att man inte 

vill förmedla en historia som anses vara vedertagen sanning. Istället uppmanas till nytänkande 

                                                           
54 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 11/4 2018, s. 272–275, 277–278 
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för att locka besökare. Även här markeras ståndpunkten om museets självständighet, nu om 

begreppen ”kunskap” och ”upplevelse”. 

 

Gällande avyttring av samlingsföremål förhåller sig utredningen till ICOMOS. Föremålen är 

till för allmänheten och inte realiserbara tillgångar. Det ska bli tydligare för museer som har 

dubbletter eller föremål man ej använder att kunna avhända sig dem och gallra för att undvika 

kostnader i bevarandet. En aktiv samlingsförvaltning föreslås, där en särskild bestämmelse om 

de statliga museernas samlingar ska ge större tydlighet och frihet, då rådande läge är oreglerat 

och påverkas av skiftande tolkningar. Det föreslås en ändring av Kulturmiljölagen 2 kap. 17 § 

överlåtande av fornfynd av staten, ”Ordet vårda bör ersättas med förvalta…”. 

Museiprofessionernas förhållningssätt ska vara en garant för att föremål som överlåtits mellan 

statliga och icke-statliga museer skötts på ett etiskt sätt. Alla offentliga museer ska även ställa 

sina föremål till förfogande för andra museer, vilket måste ske på ett icke-hierarkiskt sätt där 

alla bidrar efter förmåga. Utredningen anser att det ur användarperspektiv är ointressant var 

föremålen kommer ifrån och att de ska ses som ”…allmänfinansierad egendom.”55 

 

Här föreslås att det ska bli enklare att göra sig av med föremål som man inte anser har något 

värde, eller som man redan har dubbletter av. Att bestämma vad som sparas eller ej får anses 

vara en betydande uppgift i kulturarvsarbetet, och här ses den uppgiften tillhörande 

museiprofessionerna. Denna uppgift blir en förmån för professionerna och andra museer 

hamnar utanför. Här är det inte lika stort tal om deltagande eller öppenhet i formuleringarna. 

Föremålen ska förvisso ses som allmänna, men det är inte allmänheten som bestämmer vad 

som ska sparas. Men man menar även krasst att regelverket för avyttring behöver förbättras 

och tydliggöras, en åsikt som inte bara är utredningens egen. Dock blir deltagandet i denna del 

av kulturarvsarbetet avsmalnat och förlagt till de yrkeskunniga. Visserligen benämner man 

besökarna som ”användare”, vilket uttrycker en icke passiv syn på dem, men att de inte skulle 

vara intresserade av var föremålen kommer ifrån låter tveksamt, då föremål kan få en lokal 

prägel om de hittades inte långt ifrån där de ställs ut. 

 

                                                           
55 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 11/4 2018, s. 283–285, 287, 290 
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Utredningen anser att det är av stort samhällsintresse att museerna har en bred och engagerad 

publik i landet, samt att de kan erbjuda upplevelser för utländska besökare. En särskild 

bestämmelse ska se till att de statliga museerna tillgängliggör sin verksamhet i hela landet. 

Dessa publikmöten ska utgå ifrån pedagogisk forskning och olika gruppers förutsättningar. 

För att en utställning ska ha hög kvalitet är det viktigt att ta upp frågor som pedagogik, 

gestaltning, deltagande, kunskapsuppbyggande och tillgång till samlingarna. Då tematiken får 

en alltmer global karaktär menas att museerna måste utvecklas i ett internationellt 

perspektiv.56 

 

Överlag är det något mer betoning på det pedagogiska och upplevelsen jämfört med 

fokusering på sakkunskap och samlingar. Det är även intressant att utvecklingen av museerna 

sker med omvärlden i åtanke. Att de statliga museerna ska tillgängliggöra sin verksamhet i 

landet kan både ses som en möjlighet till större deltagande i kulturarvet. Samtidigt varnade 

länsmuseerna för att detta kunde leda till spridandet av ett centralt perspektiv. Överlag är det 

de subalterna diskurserna som ligger närmast till hands här med en öppen syn på kulturarvet 

för att locka besökare. 

 

Frågan om museisektorns struktur lyfts återigen, och utredningen anser att ”Vi inte har kunnat 

finna några starka skäl för förändringar av museernas antal och organisationstillhörighet. ”Om 

man från politiken ändå skulle vilja göra förändringar föreslås en koncernlösning, helst genom 

kvalitetsdrivande system. Det finns inte lika stora politiska krav på administrativ samverkan i 

andra sektorer inom den inhemska kulturpolitiken.57 Man skriver att:  

Det finns mycket lite som talar för att en sammanslagning av två eller flera centralmuseer är 

efterfrågad i sektorn eller att det skulle finnas starka verksamhetsmässiga skäl för en sådan 

förändring.58  

Vissa sammanslagningar kan dock behöva ske, men återigen strävas mot en koncernlösning, 

som menas ger bra förutsättningar för behållande av varumärket. Det går att ha en överordnad 

chef för myndigheten med olika museichefer under sig, vilket man bedömer kan bidra till 

                                                           
56 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 12/4 2018, s. 288–289 
57 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 12/4 2018, s. 292 
58 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 12/4 2018, s. 293 
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ytterligare professionalisering. Detta anses bättre än att regeringen ges större styrning. För att 

bättre kunna lösa en betungande myndighetssituation och satsa på bättre uppföljning och 

kvalitet föreslås inrättandet av en ny myndighet för museifrågor. Denna Myndighet för 

museer och utställningar ska främja utvecklingen i hela landet och ansvara för 

”…professionsbaserad kvalitetssäkring…” Myndigheten ska ha sin utgångspunkt i 

museilagen och ”…de nationella kulturpolitiska målen…” Utredningen skriver även att 

”Museisektorn är idag splittrad organisatoriskt sett, och i flera avseenden saknas en tydlig 

nationell, sammanhållande part.” Detta leder t.ex. till problem i relationen mellan stat och 

regioner. Myndigheten ska även upprätta ett system för kollegial granskning och kompletteras 

av oberoende extern ”peer-review-granskning”.59 

 

Återigen vill utredningen bestämt markera mot både stora omorganiseringar samt politisk 

styrning av museiverksamheten. Museets verksamhet och uppföljning bör skötas kollegialt. 

Intressant är också åsikten att museisektorn är ”splittrad”. Om problemlösning sker bäst av 

professionerna ger det en indikation om hur högt de yrkesverksammas position värderas. 

Behovet av en nationell sammanhållande part, som bl.a. ska arbeta med relationerna till 

regionerna, är intressant både gällande själva ordvalet ”nationell”, och arbetet den föreslagna 

myndigheten ska utföra. Här finns det med andra ord formuleringar som knyter an starkt till 

en AHD-diskurs i fråga om professionernas och museernas fria ställning.  Nationsbegreppet 

används när man skriver om omorganisering och lösandet av en betungande 

myndighetssituation. I och med detta begränsas politikens möjlighet till styrning. 

 

 

7.2 Regeringens proposition 2016/17:116 om kulturarvspolitik 

 

Kulturarvspropositionen består av 240 sidor och är uppdelad i punkter om bl.a. själva ärendet 

och dess beredning, framväxten av kulturarvsområdet, ny föreslagen inriktning för 

kulturarvspolitiken och museernas struktur och självständighet. Det förekommer förslag till en 

                                                           
59 http://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-
sou-201589.pdf, läst 12/4 2018, s. 293–294, 298 
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ny museilag, förslag till förändringar i kulturmiljölagen, regeringens kulturarvspolitiska 

prioriteringar och områdets framväxt som ett eget politikområde. Man behandlar 

internationella frågor kopplade till kulturarv, museisektorn, samlingar och kulturföremål, 

kulturmiljöpolitik m.m. Bakgrunden till propositionens framläggande är ett uppdrag som 

regeringen gav åt en särskild utredare att utreda de statliga museernas uppdrag 

(Museiutredningen). Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag att se över möjlig modernisering 

och förenkling av den berörda lagstiftningen, samt att utreda de kyrkliga kulturminnena. Även 

ett antal mindre uppdrag om utredningar förekom.60  

 

Dessa utredningar ligger således till grund för propositionen, och den kommer att analyseras 

med detta i åtanke. Föreslagna förändringar eller formuleringar behöver alltså inte vara 

regeringens egna. Jag vill dock hävda att man ger sitt godkännande till dem i och med 

inkluderandet av dem i propositionen.  

 

7.2.1 Den nya museilagen och förslag till förändringar i kulturmiljölagen 

 

I de föreslagna paragraferna som ska utgöra museilagen förekommer ett antal formuleringar 

som är värda att lyfta fram. I paragraf 2 skriver man vad som utgör definitionen av ett 

museum och där menar man att det är en ”…institution som är öppen för allmänheten och 

som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella 

vittnesbörd om människans omvärld.”61  

 

Intressant är här att man erkänner både det materiella och det immateriella som tillhörande 

museets verksamhet. Ordet vittnesbörd kan ses som ett passivt vittne till historien som har 

hänt, och med omvärld sker ingen klar kronologisk definition. Erkännande av det 

immateriella kan ses som tillhörande diskurser inom SHD, medan ordet vittnesbörd snarare 

hänger ihop med AHD-diskursen.  

                                                           
60http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, Proposition 2016/17:116, läst 20/3 2018, s. 1, 16 
61http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s. 7 
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Under paragraf 4 skriver man att museet ska ”…utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället 

och dess utveckling genom att främja kunskap och kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.”62 

 

Här kan man ana syftet att museet ska vara lärande, erbjuda en upplevelse utöver lärandet 

samt även ha en viss demokratisk funktion. Vad som ligger i ordet kulturupplevelse kan vara 

svårt att avgöra. Det ligger dock närmare till hands att anta att det syftar till deltagande och 

aktiverandet av flera av besökarens sinnen, och möte med olika kulturer, än en antikvarisk syn 

på det förmedlade kulturarvet. 

 

Paragraf 6 understryker att ”Utställningar och annan publik verksamhet ska vara 

kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.”63 

 

Att utgångspunkten för verksamheten ska vara kunskapsbaserad kan låta självklart, men 

uttrycket kan även ses som en anknytning till AHD:s syn på kunskapen om kulturarv som 

opartisk och sann. Däremot utgör ordet allsidighet (allsidig definieras som bred och 

heltäckande enligt SAOL)64 ett inkluderande begrepp som snarare kan kopplas till SHD-

diskurserna, som vill lyfta fram alternativa diskurser som ifrågasätter etablerad kunskap. Även 

på denna paragraf går det att utifrån tolkning av texten hitta koppling till både AHD och SHD.  

 

De förändringar som föreslås till kulturmiljölagen (1988:950) som är relevanta för uppsatsens 

syfte tar upp behandlingen av ord som har att göra med det nationella. I kap. 5 paragraf 1 

bestäms att föremål med stor betydelse för kulturarvet inte får föras ur landet utan särskilt 

tillstånd. Den gamla formuleringen lyder: ”Äldre svenska och utländska kulturföremål som 

kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet ”…Den nya formuleringen lyder: 

”Kulturföremål som antas ha funnits i Sverige i minst 75 år och som kan vara av stor 

                                                           
62 Ibid 
63 Ibid 
64 https://svenska.se/saol/?hv=lnr440095, läst 20/3 2018 
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betydelse för kulturarvet …”65 Paragraf 10 i samma kapitel föreslår att orden det nationella 

före ordet kulturarv tas bort. Här tillkommer även 10 a §, där det föreslås hur man ska avgöra 

om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet, något som alltså saknats tidigare. Denna 

bedömning inkluderar föremål som är knutna till en viss tid eller person, som är unika för sin 

tid, har samband med en viss kulturmiljö, är viktiga för forskning eller av ”…synnerlig 

anledning bör bevaras i landet”.66 Paragraf 11 innehåller också ett förslag på förändring som 

vill stryka det nationella begreppet gällande kulturarv. Den gamla formuleringen lyder: ”Även 

om föremålet är av stor betydelse för det nationella kulturarvet ”…Den nya formuleringen 

föreslås lyda: ”Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet …”67 

 

Dessa förslag till förändringar i kulturmiljölagen som lyfts fram här innebär ett 

avståndstagande från det nationella kulturarvet, till kort och gott kulturarvet. Detta kan ses 

som brytande av traditionen inom AHD-diskursen där det nationella narrativet utgör en 

grundpelare för hur man förmedlar ”sitt” kulturarv. I dessa föreslagna paragrafer blir då 

istället kulturarv något som inte definieras av nationens gränser, utan det blir mer öppet. Att 

man inkluderar kriterier för vad ett kulturarv ska uppfylla för att anses vara av stor betydelse 

kan ses som en distansering mot synen på kulturarv med medfödd betydelse. 

 

Det föreslås även ändringar till Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut 

om förverkande inom Europeiska unionen. I kap. 3, paragraf 17, redogörs för betalning av 

skulder till kronofogden och säljandet av kulturföremål. Där lyder den gamla formuleringen: 

Egendom får inte i något fall överlämnas om den utgör svenska kulturföremål ”…Detta kan 

jämföras med den nya: ”Egendomen får inte i något fall om den utgör ett sådant kulturföremål 

…”68 

 

                                                           
65http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s. 11, läst 20/3 2018 
66http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s. 11–12, läst 20/3 2018 
67http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s. 12, läst 20/3 2018 
68http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s. 14, läst 3/20 2018 

http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf


 
 

42 
 

Förslagen till den nya museilagen innehåller formuleringar som kan kopplas till både AHD 

och SHD. Förslagen till ändringar i kulturmiljölagen och lagen om beslut inom EU handlar 

dock om strykandet av bestämningen ”det nationella”, vilket enbart kan knytas an till 

diskurser inom SHD. Ord som allsidighet, öppenhet, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning 

kan tolkas som hemmahörande hos de subalterna diskurserna, men det förekommer även ord 

som mer förknippas med en AHD-diskurs, som kunskapsbaserad. Utförandet av föremål leder 

givetvis in på en materiell behandling av kulturarv, men gällande föremål som funnits i landet 

i minst 5 år, och själva bedömningen av kulturarv av stor betydelse hade man kunnat lyfta 

fram det immateriella. Äldre seder blir då inte kulturarv av ”stor betydelse”.  

 

7.2.2 Ny kulturarvspolitik 

 

Under punkt fem i propositionen redogörs för behovet av en ny inriktning för 

kulturarvspolitiken. Det finns flera utmaningar i olika samhällsprocesser: urbanisering, oro, 

medieklimatet, terror och ökad kulturell heterogenitet. Det behövs då ett öppnare kulturarv, 

som accepterar flera perspektiv och förhållningssätt, där inget särskilt perspektiv får företräde. 

Det behövs även ökad tillgänglighet, delaktighet och hållbarhet. Man har enligt propositionen 

en större möjlighet att lära sig om det förflutna genom att medverka i kulturarvsrelaterade 

skapandeprocesser. Det finns dock även ett sökande efter det gemensamma i en tid av oro. Då 

är det viktigt att främja bruk av kulturarv med utgångspunkt i folks faktiska upplevelser.69 

 

Det framgår ganska tydligt att regeringen vill ha en bredare och mer öppen syn på kulturarvet. 

Sökandet efter något gemensamt, i linje med traditionellt nationellt narrativ, framstår som 

något som ska stävjas med kulturarv som är relevant i nutiden. Att utgå från folks faktiska 

upplevelser tolkar jag som att man vill göra kulturarvet mer aktuellt. Detta stämmer väl 

överens med Smiths tankar om diskurser inom SHD. På så sätt blir kulturarvet något aktivt 

som får betydelse för ens egen tid. Det går att tolka orden ”medverka” och 

”skapandeprocesser” som uttryck för en syn på museibesökaren som aktiv. 
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Själva begreppet kulturarv ska enligt propositionen förstås som spår och uttryck från det 

förflutna som ges värde och används i nutiden. Det anses också vara avgörande att det förblir 

öppet. Avgränsningar måste så långt som möjligt ske i civilsamhället och av professionella 

inom kulturvärlden. Vid den praktiska bevaringen krävs dock avgränsningar, och man lyfter 

fram att vissa föremål har premierats. Man behandlar kort även det immateriella arvet, vilket 

beskrivs som sedvänjor och traderad kunskap. Regeringen ser kulturarvet som något historiskt 

föränderligt, där dock föremål ofta har använts för att främja nationsbyggande eller rättfärdiga 

ojämlika klassförhållanden. Dessa föremål har då värderats högre än de som utmanar dessa 

ordningar.70 

 

Återigen lyfts kulturarvet fram som något öppet och med förankring i nutiden. Intressant nog 

påpekar man att avgränsning av det bör ske i samarbete mellan civilsamhället och 

professionella kulturarvsarbetare. Det sker ett erkännande av att föremål har använts för 

nationella syften, men intressant nog inkluderas inte det immateriella på just denna punkt. Det 

immateriella introduceras dessutom efter att det materiella redan har beskrivits. Detta utgör 

dock den enda tendensen till en AHD-diskurs i detta stycke, istället är det de subalterna 

spåren som är mest frekventa. 

 

I propositionen framlyfts att det i traditionella kulturarvsinstitutioner kan finnas förgivettagna 

arbetssätt som premierar vissa uttryck framför andra. Det poängteras även att man inte kan 

omskapa det förflutna till att bekräfta vad vi ser idag. Det förflutna påverkar och styr oss på 

ett sätt som vi inte alltid kan vara medvetna om. Kulturarvets centrala ställning gör att vi 

måste betänka hela den bredd av värden som det omfattar. Det är inte bara de ”bra” bitarna av 

historien som ska förmedlas, utan det frånstötande och prosaiska måste också få utrymme. 

Kulturarv bör ses som ett arv som ständigt måste förvärvas.71 Man skriver att: 
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Ett aktivt förhållningssätt till kulturarvet kan dock bidra till bildning i kvalificerad bemärkelse 

just genom att det – utöver sakkunskaper om äldre tid – öppnar upp nya perspektiv, vidgar 

horisonter och sätter det invanda i fråga.72 

 

Kulturarvet kan även användas för identitetsskapande och gemenskap, samtidigt som det kan 

användas för att kritisera rådande gemenskaper och för individuell frigörelse. Det betonas 

också att samspel mellan det ideella och professionella inom kulturarvsinstitutionerna bör öka 

för att förbättra deltagande och tillgänglighet i relation till samhällsutvecklingen.73 

 

Likt de förra styckena inom punkt fem om ny inriktning för kulturarvspolitiken förekommer 

här mestadels formuleringar som kan knytas till SHD-diskurser. Att man nämner 

förgivettagna arbetssätt som kan leda till premiering av vissa uttryck, poängterar att det 

förflutna kan påverka oss omedvetet, uppmaningen om att inte dölja mörka eller vardagliga 

kapitel, samt synen på kulturarv som ledande till individuell frigörelse är alla spår av SHD. 

Att det förflutna skulle vara något man inte kan ändra för att anpassa till nutiden skulle kunna 

ses som ett uttryck för en statisk syn på kulturarvet, i linje med AHD, men jag anser snarare 

att man vill slå vakt angående allt för radikala tolkningar. Sammanfattningsvis är de ord och 

formuleringar kring kulturarvsnoden på denna punkt främst sådana som handlar om öppenhet, 

medvetenhet om kulturarvets natur, dess betydelse för nutiden, samverkan, och besökaren 

som icke-passiv. Således är kulturarvsdiskursen i propositionen mycket närmare SHD-

diskurserna.  
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7.2.3 Kulturarvets gemensamma frågor 

 

Under punkt sex i propositionen behandlas synen på kulturarv och dess betydelse för flera 

grupper i samhället. Om kulturarvet ska vara till för alla behövs en helhetssyn på 

kulturarvsarbetet. Professionella kompetenser behövs för att möta svåra samhällsutmaningar. 

Civilsamhället lyfts fram, liksom att mängden som är engagerade ideellt också är en viktig 

verksamhet. Man menar även att det behövs ökade chanser för civilsamhället att självständigt 

verka inom området, något som är nödvändigt för att realisera kulturarvets gemensamma 

värden. Det varnas för ökat avstånd mellan det offentliga och medborgaren, med risk för 

utanförskap i socioekonomiskt utsatta områden. Bidragen till arbetslivsmuseerna föreslås 

omvandlas till ett bredare bidrag som kan omfatta ideella föreningar också. De nationella 

minoriteternas ställning tas även upp. Regeringen bjöd in till samråd om kulturarvsfrågor (Ku 

2016/01890/KL) år 2016 med representanter från dessa grupper, och då pekade man på en ny 

inriktning. Man vill utgå från ett kulturarv bestående av olika erfarenheter, men som ändå är 

gemensamt. Broar ska byggas men skillnader ska inte sudda ut.74 

 

Framlyftandet av ideella föreningar och nationella minoriteters deltagande i arbetet med 

kulturarvsfrågor är intressant. Man kan givetvis fråga sig om samrådet handlade mer om att 

kvotera in grupper som hamnat utanför diskussionen än, vilket Smith varnat för.  

Formuleringarna som återkommer i stycket är i alla fall i linje med diskurser inom SHD. Det 

handlar om att bredda kulturarvet gällande perspektiv och heterogenitet samtidigt som icke-

professionella ska ges bättre möjligheter att medverka. Ett utökat bidrag vore ett konkret stöd 

om det genomfördes. Visserligen kan man ana en viss särställning för de professionella, då de 

anses ha kompetensen för att lösa samhällsproblem. Det är även intressant att man varnar för 

utanförskap för utsatta grupper, något som också hör ihop med synen på deltagande i 

kulturarvet.  

 

På punkt sex redogörs även för internationella frågor och samarbeten. Här förklaras arbetet 

med UNESCO:s konvention om det immateriella kulturarvet, som Laurajane Smith fann 

bristfällig. Det är institutet för språk- och folkminnen som överser arbetet med att främja 
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civilsamhällets egna förutsättningar att bevara, föra vidare och utveckla det immateriella 

kulturarvet. Institutet samarbetar med fyra så kallade noder: Nordiska museet- som sköter 

muntliga traditioner, riter och sedvänjor, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens musikverk, 

och Riksantikvarieämbetet. Institutet för språk- och folkminnen står för den nationella 

organisationen, och man har även samarbete med ideella organisationer som bland annat 

omfattar minoritetsgrupper. Det är viktigt att det inte uppstår några värdehierarkier och 

graderingar av det immateriella. Regeringen anser att institutet har skapat en bra organisation 

sedan år 2011, och även noderna har skött uppdraget bra.75 Man skriver även en mening som 

jag tycker är värd att citera i detta sammanhang: 

För att immateriella kulturarv ska leva vidare och fortsätta vara levande krävs att det finns 

utövare som bevarar, för vidare och utvecklar kunskapen och färdigheterna. Dessa utövare är i 

första hand ideella aktörer och enskilda.76 

 

Här lyfts frågan om det immateriella kulturarvet på ett sätt där samarbete mellan flera olika 

aktörer, däribland civilsamhället och minoriteter, är centralt. Precis som hos Smith varnas det 

för en värdehierarki. Arbetet styrs visserligen centralt av Institutionen för språk- och 

folkminnen, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet. Dessa aktörer får 

ju anses ha större ”risk” för att arbeta utefter en AHD-diskurs, men det går inte att fastslå 

utifrån dessa formuleringar. Istället är det återigen ett språkbruk som är mer hemmahörande 

inom SHD-diskurser, med fokus på inkluderande av civilsamhället, minoriteter och enskilda. 

Citatet fångar både detta och åsikten om det immateriella kulturarvets vikt. Orden ”leva 

vidare” och ”utövare” vittnar om en mer aktiv syn på både kulturarvet och de som tar del av 

det.  

 

7.2.4 Självständiga och angelägna museer 

 

På punkt nummer sju förklaras i propositionen att förutsättningar för museerna att bygga 

kunskap om, gestalta och kommunicera ut det gemensamma kulturarvet ska förbättras. ”Ingen 
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tjänar på att det grundläggande kunskapsuppdraget läggs åt sidan.”77 Museerna behöver 

stärkas som offentliga arenor för upplevelser och fördjupande samtal om angelägna frågor. 

Det offentliga museet är allas museum där alla ska kunna känna delägande. Museets 

självständiga roll bör också befästas, och professionernas mandat och ansvar tydligt markeras. 

Det förespråkas en tillitsbaserad styrning med förtroende för de professionellas kunskap och 

erfarenhet, således inte någon detaljstyrning på museerna.78  

 

I detta stycke är det främst formuleringar om det öppna museet och kulturarvet som utgör spår 

av diskurser inom SHD. Det offentliga, allas angelägenhet och delägande lyfts fram, vilket 

vittnar om en inkluderande syn på museibesökaren. Museet nämns även som en arena för 

upplevelse. Det går även att notera AHD-influenser här, genom att kunskap och de 

professionellas roll betonas. Det ska finnas förtroende för deras kompetens utan politisk 

styrning. Citatet kan tolkas som att sakkunskap ska utgöra grunden för museiverksamheten. 

Intressant är även beskrivningen av kulturarvet som något gemensamt och angeläget för alla.  

 

Under denna punkt redogörs även för regeringens bedömning att museerna utifrån sina 

ämnesområden ska bidra till samhället och dess utveckling. Detta ska ske genom främjandet 

av kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Denna formulering kan ställas mot 

utredningens, där museet ska bidra till demokrati och samhällsutveckling genom sin publika 

verksamhet, kunskapsuppbyggnad och en aktiv förvaltning av samlingarna. Propositionen 

utgår från ICOMOS definition av museiuppdraget, museet ska bidra till samhället och dess 

utveckling genom att förvärva, bevara, förmedla och undersöka materiella och immateriella 

vittnesbörd om människan och dess värld. Museerna ger besökarna kunskap som ökar 

möjligheter till deltagande i samhällslivet, vilket i sin tur leder till en demokratisk utveckling 

som också omfattar den ”…enskildes kulturella välfärd.” I den fortsatta beskrivningen av 

museets uppdrag förekommer flera noteringar för ord som kunskap, kunskapsuppbyggnad och 

kunskap utifrån specifika resurser (museets samlingar). Kulturupplevelsens estetiska och 
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kulturella natur där konstnärliga intryck och skönhetsupplevelser ”…är av centralt värde…” 

lyfts fram.79 Sakkunskapen och upplevelsen likställs:  

All utåtriktad verksamhet vid museerna ska ta sitt avstamp i sakkunskap. Det handlar dels om 

kunskap inom museets eget ämnesområde, dels om kunskap inom t.ex. förmedling och 

pedagogik.80  

På en och samma sida betonas vikten med hög kompetens inom ämnesområdena hos de 

allmänna museerna, men det är också viktigt att kunna vara kritisk mot förgivettagna idéer 

och att lyfta fram förbisedd kunskap. På detta sättet kan museet bidra till allsidighet.81 

 

Det är värt att notera att ordet kulturupplevelser gällande museernas uppdrag betonas i 

propositionen, vilket inte var fallet i utredningen. Även här betonas möjligheten att delta och 

den enskilda individen lyfts fram. Dessa saker är mer hemmahörande hos diskurser inom 

SHD. För AHD-diskurser kan förhållandet till ICOMOS definition av museiuppdraget 

nämnas, särskilt synen på materiella och immateriella kulturarv som ”vittnesbörd”, vilket 

Smith var kritisk till. Detta ger arvet en mer passiv, statisk natur. Det sker också en sorts 

begreppslig dragkamp mellan formuleringar som knyter an till kunskap, och de som knyter an 

till upplevelse. Dessa begreppsformer förhåller sig olika till noden kulturarv, vilket gör det 

något svårt att avgöra propositionens ståndpunkt här. Möjligtvis kan man hävda att 

formuleringen ”avstamp i sakkunskap” kan tolkas som en utgångspunkt, men mot detta kan 

man ställa formuleringen om det estetiska som ”av centralt värde”. I denna punkt ses en 

jämnare fördelning av spår till Smiths AHD- och SHD-diskurser, vilket blir extra påtagligt där 

sakkunskap och upplevelser likställs. 

 

7.2.5 Museisektorns struktur 

 

På punkt åtta i propositionen behandlas organiseringen av den svenska museisektorn. Den 

behöver utvecklas utefter de principer som lyftes fram på punkt sju. De organisatoriska 
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förutsättningarna behöver förbättras för att främja samverkan och utveckling genom 

kunskapsutbyte och resursdelning. Museiverksamheternas innehåll ska värderas i samtal 

mellan professionerna som jobbar vid museerna och ”användarna”, och detta samtal bör i stor 

utsträckning vara fri från politisk inblandning. Kulturpolitiken bör dock inte vara passiv, utan 

den ska skapa organisation och struktur för detta syfte.82 

 

Här finns några formuleringar som knyter an till diskurser inom SHD. Det handlar om synen 

på museibesökarna som ”användarna”, vilket inte reducerar dem till passiva besökare, och att 

det ska finnas samtal mellan professionerna och dem. Enligt Smith är en AHD-diskurs kritisk 

till en politisering av kulturarvet. I propositionen ska kulturpolitiken skapa organisation och 

struktur för museerna. Jag tolkar det som att ingen detaljstyrning av museerna är nödvändig. 

 

I propositionen menas att de förvaltningspolitiska förutsättningarna som finns på 

kulturarvsområdet, med många små myndigheter, talar för att sammanslagningar av 

centralmuseer kan behövas för att säkerställa effektivitet och flexibilitet. Det föreslås att 

myndigheten Livrustkammaren och Skokloster slott samt Stiftelsen Hallwylska museets 

uppgifter ska överföras till Statens historiska museer. Det handlar om att främja kunskapen 

om Sveriges historia och fylla luckor i den sentida förändringen av samhället med politiska 

konflikter och sociala rörelser. Det behövs fler ”angelägna skildringar” av den svenska 

historien. Riksantikvarieämbetet föreslås få ansvaret för museifrågor. Museistatistik, 

uppföljning, utveckling och samarbete om utställningar och bidrag ska samlas hit. Dessa 

uppgifter ligger på varsin aktör i nuläget. Bedömningen görs att världskulturbegreppet är 

fortsatt relevant som grund för Statens museer för världskultur. De globala trender som 

föranledde 1999 års inrättande av denna verksamhet anses ha förstärkts och fördjupats under 

det senaste decenniet. Världskulturen är för alla, men samtidigt understryks vikten av att 

myndigheten ”…står stadigt på den kunskapsbas som utgör grunden för museernas arbete och 

trovärdighet.”83  
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I detta stycke talas mycket om centralisering som nödvändigt för att säkerställa museernas 

uppdrag. Att samla fler uppgifter hos Riksantikvarieämbetet kan ses som tillhörande en AHD- 

diskurs, eller åtminstone borde risken för ett mer enfaldigt arbetssätt vara större än när 

uppgifterna ligger hos olika aktörer som kan ha olika kulturer inom arbetsplatsen. I fallet med 

sammanslagningen av Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska menas visserligen 

att det handlar om att lyfta fram nutida historia och fler skildringar av svensk historia. Att 

lyfta fram sentida historia kan göra det enklare att levandegöra kulturarvet. Här syns drag av 

SHD-diskurser i inriktningen på arbetet, men själva sammanslagningen kan även ses som 

politisk inblandning i museernas arbete. Världskulturbegreppet och dess ökade relevans 

betonas, vilket går emot en AHD-diskurs och det nationella narrativet. Meningen om att stå 

stadigt på kunskapsbasen blir i mina ögon ett sätt att försöka visa att sakkunskap inte 

nedprioriteras, man även att den ligger till grund för trovärdigheten. På denna punkt beskrivs 

de organisatoriska förändringar gällande museisektorn som i sin natur ligger närmare en 

AHD-diskurs med sammanslagningar och samlandet av uppgifter. Men heterogen historia ska 

gynnas, och besökarna ska kunna ta del i samtal med professionerna samtidigt som 

världskulturbegreppets relevans betonas. Den fysiska strukturen blir mer sammankopplad 

med en AHD-diskurs, medan syftet är att lyfta fram frågor mer kopplade till diskurser inom 

SHD. Det finns även ekonomiska intressen, något som möjligtvis kan skymtas bakom ord 

som ”effektivitet” och ”resursdelning”.  

 

7.2.6 Samlingar och kulturföremål 

 

På punkt nummer 9 i propositionen menas att hanterandet av samlingar och kulturföremål är 

avgörande för kulturarvets bevarade och utveckling. Kulturarv kan bevaras som byggnader 

eller lämningar i landskapet, eller som objekt som infogas i samlingar. ”Även många 

immateriella företeelser dokumenteras och lämnar spår efter sig i form av fysiska föremål.”84 

Ytterligare en intressant formulering är: ”En central del i det professionella kulturarvsarbetet 

är att hantera samlingar och enskilda kulturföremål.”85 Betydelsen av autenticitet betonas då 

                                                           
84http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s. 126, läst 29/3 2018 
85 Ibid 

http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
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trovärdiga föremål ligger till grund för besökarens upplevelse. Alla generationer ska ha 

möjlighet att närma sig spåren från det förflutna.86 

 

Det får anses vara givet att det materiella kulturarvet får något större uppmärksamhet då det 

handlar främst om fysiska föremål som ingår i museernas samlingar. Det är dock intressant att 

det immateriella ses som något som kan ge fysiska kvarlevor. Jag ser detta som en vilja att ha 

ett inkluderande perspektiv snarare än att premiera det materiella. Att betona de 

professionellas roll i hanterandet av föremålen får ses som ganska givet, då allmänheten inte 

har detta som sitt yrke. Propositionen inriktas främst på de offentliga museerna, även om 

museer som drivs i egen regi och hur de behandlar sina föremål lyfts fram. Att autenticiteten 

hos föremålen kopplas till besökarens upplevelse kan likt nämnandet av det immateriella visa 

på ett mer inkluderande perspektiv. Under en punkt som behandlar fysiska föremål tas främst 

mer abstrakta aspekter av kulturarvet upp. Att föremålen ska finnas till för varje generation att 

beskåda ligger nära den antikvariska traditionen inom en AHD-diskurs.  

 

Propositionen medger att kolonialt präglade praktiker var vanliga då flera av samlingarna hos 

museerna anskaffades. Varje tidsepoks samlande speglar dåtidens värderingar, och detta 

innebär att själva samlandet blir föremål för ”kunskapande” om föremålen i sig. Det är viktigt 

att en …”se en stor andel av de viktiga kulturarvsföremål som i dag finns i landet ägs och 

förvaltas av enskilda och i det civila samhället.”87 Men återigen betonas även att 

professionernas kunskap är avgörande vid samlingsförvaltning, då de har bäst förutsättningar 

att avgöra om prioritetsfrågor och etiska dilemman. Samråd med grupper utanför 

kulturarvsinstitutionerna, som t.ex. minoriteter och forskare förespråkas. 

Riksantikvarieämbetet i samråd med de centrala museerna och Sametinget ska ta fram en 

vägledning för identifiering, repatriering och restitution av föremål där etiska skäl kan finnas. 

Man menar att Sverige ska vara ett föredöme på denna fråga i ett internationellt perspektiv. 

Det finns en medvetenhet om att en stor mängd föremål har samlats in innan tydliga etiska 

                                                           
86 Ibid 
87http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s.126–127, läst 29/3 2018 

http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
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regler fanns, och även om juridiska skäl för återlämnande saknas kan det finnas etiska eller 

moraliska skäl.88 

 

Här framkommer en syn på kulturarvsföremål som mer ligger i paritet med diskurser inom 

SHD, då det inte hymlas om att föremålen kan ha anskaffats på etiskt tvivelaktiga grunder. 

Inom en AHD-diskurs månas mer om föremålen då de valts ut för att representera bilden av 

historien. Här utrycks en beredskap för att återlämna föremål även om juridiska grunder 

saknas. Att inkludera Sametinget i dessa frågor får ses som formulering hemmahörande 

diskurser inom SHD, men det går dock inte att yttra sig om hur det faktiska samarbetet skulle 

se ut i praktiken. Smith varnar ju för inkludering av grupper utanför den dominanta diskursen. 

De riskerar att enbart kunna visas upp att de finns med, men att de inte får något inflytande. 

Återigen tas förhållandet mellan de professionella och allmänheten upp. Intressant nog anses 

de professionella ha en avgörande roll vid frågor om etiska dilemman, vilket man kan ana 

omfattar återlämningsfrågor. Detta väcker frågor om hur stort inflytande Sametinget skulle få 

i samarbetet med Riksantikvarieämbetet. Begreppet kulturarv på denna punkt blir förknippat 

med något som både är hemmahörande hos yrkeskunniga och allmänheten. Det finns etiska 

dilemman kring vissa föremål, vilket problematiserar begreppet. Fler abstrakta aspekter av 

samlingarna lyfts fram och således är inte förståelsen av objekt begränsade till dess fysiska 

natur. 

 

7.3 Tidningsartiklar  

 

I Sverige kom det att uppstå en debatt kring huruvida de svenska statliga museerna börjat 

överge fokuseringen på kunskap och de faktiska utställningarna till förmån för förmedlandet 

av en mångkulturell historia som går att relatera till nutiden. Debatten tog sin början i 

september år 2016 när journalisten Ola Wong kritiserade utställningar på Östasiatiska museet 

för faktabrister. Debatten kom även att omfatta den eventuella flyttningen av 

                                                           
88http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pd
f, s. 127–129, läst 29/3 2018 

http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
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Världskulturmuseet, påstådd politisk styrning av museer, marknadshyror, och kritik av 

negligerande av sakkunskap till förmån för samtidsanpassning och normkritik.89   

 

Regeringen förvandlar museer till propagandacentraler, krönika i Svenska dagbladet den 8/9 

av Ola Wong, angående Östasiatiska museet 

 

I en artikel i Svenska Dagbladet den 8 september sker debattens första inlägg av den tidigare 

nämnda Wong. Han tar upp de tänkta planerna för Östasiatiska museet där fokus ska hamna 

på migration, integration, demokrati och mänsklig kreativitet. Wong ser detta som ett hot, ett 

kommande Världskulturmuseum i Stockholm. Han menar att utnämningen av Ann Follin till 

chef för Statens museum för mångkultur har blottlagt en brist i sakkunskap. Han ger ett 

exempel med Folins favoritutställning på Östasiatiska museet, Sidenvägen, som enligt honom 

ger en grovt missvisande bild av Tang-Kina som ett föredöme för kvinnliga ledare och 

mångkultur. Museerna riskerar att förvandlas till propagandacentraler. Wong är även kritisk 

mot företag som bidrar till att förbättra ekonomin och stärka världskulturuppdraget. Att gå 

från vad museet tycker är viktigt att ställa ut till vad besökaren tycker är relevant är också 

dåligt. Den politiska styrningen riskerar att ”…förstöra generationer av arbete.” Wong pekar 

på Metropolitan i New York och British Museum i London där sakkunniga styrelser 

förhindrar politisk nyckfullhet.90 

 

Här förekommer starkt kritik av politisk inblandning i museernas arbete. Att använda ordet 

”propagandacentraler” för att beskriva deras verksamhet är knappast subtilt. Wong menar att 

museer ger en felaktig bild av historien samt att det saknas sakkunskap. Besökaren ska inte 

bestämma inriktningen på museiförmedlingen. Wong vill alltså skydda museet från politiken, 

fokusera på sakkunskap och synen på besökaren är inte inkluderande. Här förekommer då 

flera formuleringar som knyter an till en AHD-diskurs. Intressant är att British Museum ses 

som en föregångare, med tanke på att museet kritiserades av Lundén gällande bl.a. 

tillbakablickande gällande identitet och hantering av föremål med olika kulturella ursprung.91 

                                                           
89 http://www.ueforum.se/16/166/166rep2.html, Utställningsetiskt forum, läst 28/8 2018 
90 https://www.svd.se/regeringen-forvandlar-museer-till-propagandacentraler, Regeringen förvandlar museer 
till propagandacentraler, Svenska Dagbladet 8/9 2016, läst 1/2 2018 
91 Lundén, 2016, s. 489–490 

http://www.ueforum.se/16/166/166rep2.html
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Staten borde slopa världskulturmuseet, debattartikel i Expressen den 8/10 2016 av Cecilia 

Lindqvist, angående eventuella museisammanslagningar 

 

Lindqvist menar att Follins förslag om sammanslagningar av museer skulle innebära en 

”…katastrof.” De tre muserna, Östasiatiska, Hallwylska och Medelhavsmuseet, skulle då 

förlora sin identitet och sin historia. ”Sverige skulle tillfogas allvarlig skada som 

kulturnation.” Lindqvist tar upp Östasiatiska museets historia med kopplingen till Kina och de 

värdefulla samlingar man förfogar över. Hon menar att östra Asien är ett område med 

dynamisk utveckling, som vi borde lära oss mer om. Medelhavsmuseets samlingar från 

Medelhavsområdet anses vara extra viktiga på grund av rådande krig och konflikter, och kan 

ge värdefull bakgrundskunskap. Etnografiska museet huserar föremål från bl.a. Linnés 

lärjungar. Lindqvist vill även se mer kritik mot Follin angående hur samlingarna ska tas hand 

om, istället för att diskutera ekonomi. Just denna fråga beror enligt Lindqvist på dyra 

marknadshyror samtidigt som de statliga anslagen ligger kvar på samma nivå. Museichefer 

och intendenter har tappats på grund av detta och med dem värdefull kunskap. 

Världskulturmuseet i Göteborg kallas för ”gökungen” i detta sammanhang, som tar 42 % av 

hela myndighetens budget, enligt Lindqvist. Museet beskylls även för att ha 

överdimensionerade lokaler som ofta står tomma- Lindqvist föreslår då att de tre ovan 

nämnda museerna utgör hela myndigheten för världskultur, medan museet i Göteborg kan 

höra samman med Universeum och Liseberg, då deras utställningar om nutidsfrågor kan få 

stor betydelse.92  

 

Lindqvist redogör först varför vart och ett av de tre museerna som eventuellt ska slås samman 

sitter på unika kunskaper och samlingar. Sedan menar hon att det är detta som hotas vid en 

sammanslagning. Lindqvist håller sig på en nationell nivå, och talar enbart om situationen 

som dålig för Sverige, och synen på kulturarvet är att det är svenskt, samt under hot. Att 

personal får lämna på grund av ekonomiska skäl lyfts fram som förlorad sakkunskap. 

Världskulturmuseet i Göteborg får kritik för att vara kostsamt och ineffektivt. Jag anser också 

                                                           
92 http://web.retriever-
info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=050910201610082881970
84f13ea2fafee2fa5dc5dd3b9, Staten borde släppa Världskulturmuseet, Expressen 8/10 2016, läst 20/4 2018 

http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05091020161008288197084f13ea2fafee2fa5dc5dd3b9
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05091020161008288197084f13ea2fafee2fa5dc5dd3b9
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05091020161008288197084f13ea2fafee2fa5dc5dd3b9
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att det finns en syn på detta museum som något annorlunda kontra Östasiatiska t.ex., då 

Lindqvist dels markerar att museet har utställningar inriktade på nutiden, och dels att hon 

menar att det kan slås ihop med verksamheter som inte är museer. Mellan raderna finns det i 

mina ögon en något negativ syn på museet, då det inte är tillräckligt som ett ”vanligt” 

museum. Dess verksamhet kan visserligen ha ett värde, enligt Lindqvist, men det behöver 

dock inte ligga inom en statlig museimyndighet. Detta och den hotbild som byggs upp hör 

hemma inom en AHD-diskurs. 

 

Kulturarvet är undanstoppat i låsta magasin, krönika i Svenska dagbladet den 26/10 2016 av 

Dick Harrison, angående tillgång till kulturarvet 

 

Harrsison menar att han vid besök på museer den senaste tiden ställt sig frågan var själva 

samlingarna befinner sig. Han skriver:  

Var är den historiska dokumentationen, minnena av sten, lera, metall och duk som utgör 

konkreta rester av kulturer och epoker som vi inte längre har runt hörnet.93 

Konstmuseet i Kalmar kritiseras för att inte ha sina fina samlingar av landskapsmålningar från 

regionen utställda, och istället ha temporära utställningar. Nordiska akvarellmuseet har mer 

internationell konst än skandinavisk. Harrison menar att oavsett syfte med museiutställningar 

saknar han samlingarna. Han tycker att det är en demokratisk fråga, och menar att det är fel att 

han som professor kan få tillgång till att se ”skatter” som den vanliga museibesökaren ej kan 

få. Harrison skriver att ”När samlingar medvetet och kontinuerligt osynliggörs för samtliga 

utom en elit har vi delat upp kulturarvskonsumenterna i ett pyttelitet A-lag och ett gigantiskt 

B-lag…”.94  

 

Fokuseringen på kulturarvet som något materiellt här måste ses som tillhörande en AHD-

diskurs. Visserligen är ämnet här just samlingar, men som diskuterats tidigare i uppsatsen går 

det att lyfta fram det immateriella i sådana sammanhang, och man kan även se det 

immateriella som upphovsgivande till fysiska kvarlevor. Språket som förekommer här ger 

                                                           
93 https://www.svd.se/kulturarvet-ar-undanstoppat-i-lasta-magasin/om/museidebatten, Kulturarvet är 
undanstoppat i låsta magasin, Svenska dagbladet 26/10 2016, läst 19/4 2018 
94 Ibid 

https://www.svd.se/kulturarvet-ar-undanstoppat-i-lasta-magasin/om/museidebatten
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dessutom de materiella föremålen en hög status. Att se detta som en demokratifråga är dock 

mer hemmahörande hos diskurser inom SHD, då Harrison menar att olika personer har olika 

möjligheter att delta i konsumtionen av kulturarvet. Här finns även en syn på museibesökaren 

som aktiv. Kulturarvet här blir något materiellt som undanhålls alla utom en liten elit. 

 

Att flytta Östasiatiska skulle utlösa en pr-kris för Sverige, debattartikel i Svenska dagbladet 

den 4/11 2016 av Si Han, intendent vid Statens museer för världskultur, angående flytt av 

Östasiatiska och kulturarvets tillhörighet 

 

Han skriver om upprörda känslor hos kineser i både Sverige och Kina angående den 

eventuella sammanslagningen. För att visa på museets vikt lyfts Johan ”Kina-Gunnar” 

Anderssons arbete för både modernisering och arkeologi i Kina fram, samt museets betydande 

samlingar av kinesiska föremål. Enligt Han är det mer än 90 % av museets unika föremål som 

kommer från Kina. Han menar att museet inte tillhör bara Sverige och Kina, det tillhör 

världen. Dock menar han att dagens politiker inte förstår detta. UD borde ta initiativ för att 

förhindra en pr-kris. Att en sammanslagning skulle innebära en flytt utanför Stockholms 

centrum ut i förorten kritiseras också. Han frågar sig varför inte Nationalmuseum, där svensk 

och västerländsk historia förmedlas, flyttas istället. Han ser inte logiken i att slå ihop asiatisk, 

amerikansk och afrikansk historia, och ställer frågan: ”Vilket parti styr egentligen i Sverige 

när man endast önskar se vit kultur i Stockholm centrum?”95 Han fortsätter:  

Detta är inte kulturell integration, utan blir istället kulturell segregation. […] det är äkta vi och 

dom-tänkande, låtsad mångkulturalism. […] Detta är kulturförstöring.96 

 

Si Hans argument grundar sig till viss del i att de föremål som förvaras på Östasiatiska museet 

inte bara är viktiga för ett svenskt kulturarv, utan även för Kina och övriga världen. Detta gör 

det visserligen möjligt att lyfta argumentet om en hotande internationell ”pr-kris”, men 

samtidigt blir synen på kulturarvet brett och nationsöverskridande. Här lyfts även den enskilda 

individen till viss del fram, främst via svenskkines eller kines. Den eventuella 

sammanslagningen av de tre museerna används här som ett etniskt debattinlägg när Han 

                                                           
95 https://www.svd.se/att-flytta-ostasiatiska-skulle-utlosa-en-pr-kris-for-sverige, Att flytta östasiatiska skulle 
utlösa en pr-kris för Sverige, Svenska dagbladet 4/11 2016, läst 19/4 2018 
96 Ibid 

https://www.svd.se/att-flytta-ostasiatiska-skulle-utlosa-en-pr-kris-for-sverige
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skriver om ”vit kultur” och ”kulturell segregering”. I hotbilden mot museerna ingår då 

kulturell segregation och ”kulturförstöring”. Att ha en bredare syn på kulturarvet och vem det 

”tillhör” får anses ligga nära diskurser inom SHD. Att hävda att sammanslagningen drabbar 

kulturer i minoritet skulle också kunna kopplas dit. Han markerar dock även starkt mot 

politiskt inflytande, och som intendent finns möjligheten att han vill slå vakt om sina 

intressen. 

 

Bildad medelklass visar livstecken, kolumn i Svenska dagbladet den 4/11 2016 av Ola Wong 

angående folks missnöje 

 

Wong menar att den vanligaste frågan han fått sedan debattens start är hur det enligt honom så 

kallade förfallet kunde gå så långt. Att folk undrat hur det kommer sig att Medelhavsmuseet 

saknar intendenter på Grekland och Rom. Wong undrar retoriskt om detta tyder på att folk är 

obildade, att det finns ett förakt och ointresse mot kulturinstitutionerna. Detta skulle då vara 

konstigt, enligt Wong, som frågar sig varför då hans artiklar fått så stor spridning. Han menar 

att folket håller med honom i hans kritik. Wong tar upp Marita Ulvskogs planer på att flytta 

Etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet till Göteborg inom ramen för ett 

världskulturmuseum. Då fanns det dock politiker som stoppade projektet, medan man nu inte 

gör någonting. Avslutningsvis frågar Wong Bah Kuhnke hur länge hon ska pröva deras 

tålamod.97 

 

Man skulle kunna se denna artikel som ett försök att visa på att folk i allmänhet, de som tar 

del av kulturarvet, står bakom Wong i hans kritik. Detta skulle då innebära att de som 

museiverksamheten är till för uttrycker missnöje med situationen, vilket givetvis kan ses som 

ett legitimitetsproblem för svenska museer. Men då Wong själv startade museidebatten, utan 

att ta upp de vanliga besökarnas syn rör det sig kanske snarare om att visa på att den kritik 

som han lyfte fram har stöd. Att då mena att den så kallade bildade medelklassen inte är död 

kan då vara ett sätt att ge större tyngd både åt folks och sin egen kritik. Man kan ju fråga sig 

                                                           
97 http://web.retriever-
info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05080320161104aae1139
92960e6e2890f98fd259ee263, Bildad medelklass visar livstecken, Svenska dagbladet 4/11 2016, läst 19/4 2018 

http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05080320161104aae113992960e6e2890f98fd259ee263
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hur resonemanget hade låtit om de varit engagerat kritiska mot Wong istället. Här blir dock 

”vanligt folk” synliga som något missnöjda deltagare i debatten och i kulturarvet.  

 

Museidebatten handlar om respekt för kunskap, debattartikel i Svenska Dagbladet den 11/12 

2016 av Ola Wong angående bristande respekt för sakkunskap 

 

Wong börjar med att citera delar ur ett brev från Kungliga vitterhetsakademien som skriver 

om hur Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet är på väg att eller redan har förlorat 

sin vetenskapliga kompetens. De anser att regeringens linje leder till förlust av vetenskapligt 

baserat tänkande och att landets ansvar som förvaltare av internationella kulturarv hotas. 

Wong skriver att han fick mail från kansliansvarig på Svenska akademien, Odd Zschiedrich, 

där denne uttrycker samma inställning. Wong menar att de flesta som deltagit i debatten 

instämmer med hans kritik, och Miljöpartiets påståenden om att man ej för en ideologisk 

kulturpolitik om normkritik är fel, enligt honom. Han menar att man gav Statens kulturråd i 

uppdrag att ”…synliggöra normer och utmana negativa stereotyper.” Wong räknar upp flera 

namn som tagit hans sida i debatten, bl.a. Stina Oscarsson och Dick Harrison. De har då lyft 

flera frågor än bara normkritiken, som t.ex. kunskapsförakt, marknadshyror för museer och 

kritiserat modern public management-version av leninism; odemokratisk centralisering. Om 

Ann Follin skriver Wong att hon har ”…fria händer att förstöra det som generationer byggt 

upp.” Wong återkommer även till den kritik som i artikeln från den 9 september riktades mot 

fokuseringen på mångfald och kvinnor på Östasiatiska museet, som han menar felaktigt ger 

bilden av Tang-Kina som ett ”mångkulturellt lyckorike”. Wong är också kritisk mot att man 

anammar barnperspektiv och diskrimineringsgrunder, vilket inte fungerar att kombinera med 

komplicerad världshistoria. Avslutningsvis lyfter han fram Tiffany Jenkins, en författare till 

en bok om västvärldens postmoderna tvivel och politisering av museer, och citerar: ”Den 

svenska doktrinen av normkritik är farlig och auktoritär.” De röster som tystas i en sådan 

situation tillhör personer som röstar på någon som Trump.98 

 

                                                           
98 http://web.retriever-
info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c6820
5b8841800ba158&serviceId=2, Museidebatten handlar om respekt för kunskap, Svenska dagbladet 11/12 2016, 
läst 16/4 2018 

http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c68205b8841800ba158&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c68205b8841800ba158&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201611120ca82d32e9926c68205b8841800ba158&serviceId=2
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Wong nämner flera inflytelserika parter för att visa på stödet för sin kritik i museidebatten. De 

formuleringar som Wong med flera uttrycker här är skarpt kritiska, och språket bygger en klar 

hotbild om kunskap och kulturarv. ”Leninism”, ”förlorad kunskap”, ”fria händer att förstöra”, 

dessa ord är allt annat än vaga. Kulturarvet här är något som måste skyddas från politisering 

och snedvridning, och historien anses även vara för komplicerad för att kombinera med de 

mål man sätter. Att citera Jenkins och redogöra för hennes syn på västvärldens kulturarv och 

hur hon kopplar det till Trump ser jag som ytterligare en tydlig varning om vart man är på 

väg. 

 

Självständiga museer- på bekostnad av små, krönika i Svenska Dagbladet den 9/12 2016 av 

Anders Björkman angående kulturarvssyn och kulturarvspropositionen 

 

I denna krönika diskuterar Björkman museernas organisation. Han nämner lagrådsremissen 

om kulturarvspropositionen, där kulturarvet definieras som något föränderligt. Björkman 

håller med till viss del, men menar att ”Ytterst handlar det naturligtvis om konstnärlig 

kvalitet, sådant står sig genom århundradena.” Han anser också att det offentliga har stor del i 

ett kulturarvs uppgång eller försvinnande. Björkman köper inte kulturminister Alice Bah 

Kuhnkes tal om att hålla politiken på en armlängds avstånd från museet, han pekar på att 

Riksantikvarieämbetet ska få ökat ansvar, vilket han liknar med en ”överrock”. Kritik riktas 

även mot sammanslagningen av Hallwylska, Livrustkammaren och Skokloster slott med 

Statens historiska museer. Björkman menar att alla som varit anställda på ett företag som 

blivit uppköpt vet att en sådan centralisering ej ökar självständigheten. I värsta fall leder det 

till nedläggning. Även ”hotet”, som Björkman kallar det, om sammanslagning av 

Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet kritiseras. Skribenten ser det som fritt fram 

för Ann Follins projekt om ett nytt världskulturmuseum, likt det i Göteborg som kallas för 

”gökunge” i krönikan. Björkman frågar sig vad priset blir för dessa tre museer.99 

 

                                                           
99 http://web.retriever-
info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=050803201612097983970
34afe8a7d1d8a095cb5800d1b, Självständiga museer- på bekostnad av små, Svenska Dagbladet 9/12 2016, läst 
16/4 2018 

http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05080320161209798397034afe8a7d1d8a095cb5800d1b
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05080320161209798397034afe8a7d1d8a095cb5800d1b
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05080320161209798397034afe8a7d1d8a095cb5800d1b
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Björkman är som synes starkt kritisk till kulturpropositionens ambition om att hålla politik 

och museiverksamhet åtskilt. Här handlar det främst om sammanslagningar som enligt honom 

förutom mindre självständighet kan leda till nedläggning, och eventuella planer om ett nytt 

världskulturmuseum i Stockholm kritiseras genom att lyfta fram museet i Göteborg som 

varnande exempel. Kulturarvet framstår här som hotat av politiken, där Bah Kuhnke och 

Follin får agera frontfigurer för politiken. Intressant är även att Björkmans syn på kulturarv, 

som framgår av citatet i början, verkar anse att det finns inneboende kvalitet som gör saker 

värda att bevara. Att det finns rangordning där föremål med av bäst kvalitet ”naturligtvis” 

kommer bestå. Således förhåller sig Björkman till AHD-perspektivet. Dels gällande kritik mot 

politikens inflytande över kulturarvet, och dels genom sin syn på vad kulturarvet är. 

 

Hur länge varar det roliga? Ledare i Borås tidning den 13/12 2016 av PJ Anders Linder 

angående normkritik 

 

Linder för en ideologisk kritik mot den rådande situationen för de svenska museerna. Han 

utgår till viss del från kritikern Eva Bäckstedts (SvD) redogörelse för ett besök på 

utställningen History unfolds på Historiska museet. Ämnet handlar om normkritik. Hon gör, 

enligt Linder, skarpa iakttagelser om utställningen som också kan gälla i samtiden, att det är 

lätt att fördöma det förflutna. Att det är svårare att erkänna att den egna tiden kan vara 

präglade av ”villfarelser”. Bäckstedt menar att man ska ta upp obekväma delar av historien 

men att ingen gillar att bli skriven på näsa. Hon menar att nya perspektiv kan vara bra men 

inte som när normkritik har blivit fokus istället för samlingarna. Besökarna blir då 

”…snuvade på sin upplevelse.” Linder skriver om normkritik att ”Historien är full av 

upprorsledare som blivit allt annat än frihetshjältar när de väl har kommit i position att 

bestämma.” Han lyfter fram en tankegång från historikern Alf W Johansson, fantiserandet om 

konsensus. Att när man når framgång för sin sak så stannar man inte förrän man uppnått totalt 

stöd. Linder citerar journalisten Anders Isaksson som kopplar fenomenet till en dragning åt 

det extrema eller absoluta. Linder anser att ”Normkritiken har erövrat en dominerande 

ställning på fält som spelar mycket stor roll…” Det handlar t.ex. om kulturliv, utbildning och 
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journalistik. Linder frågar sig vilken museibesökare som orkar med att bli skriven på näsan 

och talad till, istället för talad med.100 

 

Linder uttrycker både på egen hand och med hjälp av Bäckstedt kritik mot normkritik, 

negligerande av samlingar och brist på insyn om de ”fel” man gör i sin egen tid. Normkritiken 

byggs upp som en extrem ideologi, vilandes över hela samhället. Det finns en tydlig hotbild 

om att Linders ”motpart” i debatten inte kommer att stoppa förrän normkritik är något ”totalt” 

och icke ifrågasättbart. En liten syn på museibesökaren framstår, man förväntas uppleva saker 

och man vill bli talad med. Större delen av texten är dock i grund och botten kritisk mot 

ideologisk påverkan på museivärlden, och kulturarvet anses vara hotat. Intressant är dock att 

det inte görs någon koppling till regeringens politik eller företrädare för ”den andra sidan”. 

Dock får det anses rimligt att Linder är kritisk mot kulturarvspropositionen ändå. 

 

Resursslöseri när museikartan ritas om, debattartikel i Ljusnan den 15/3 2017 av Christina 

Mattson, folklorist och tidigare styresman hos Nordiska museet angående museistruktur och 

kulturarvspropositionen 

 

Mattson utgår från planerna på att slå ihop Statens historiska museer med Hallwylska, 

Livrustkammaren och Skokloster slott för att skapa en central myndighet med uppgift att 

behandla hela Sveriges historia. Detta är en god idé, men tyvärr omöjligt att genomföra. Man 

kan diskutera sammanslagningen på flera sätt, men Mattson tycker att det finns ett problem i 

att samlingarna vid de berörda museerna inte är uppbyggda för rätt ändamål i så fall. 

Historiska museet, som är ett arkeologiskt museum, skulle enlig Mattson få uppdraget att 

berätta hela historien även efter år 1500. Mattson menar att man inte varit tydliga nog i hur 

brister i kompetens skall lösas. Att betona samverkan räcker inte för henne. Hon anser också 

att Nordiska museet, med lång tradition av arbete med materiell och immateriell kultur borde 

ingå. Hon nämner även att det år 1919 skedde en ”gigantisk” uppdelning av samlingar till 

museerna för att möta deras uppdrag om olika historiska tidsperioder. Mattson frågar om man 

då skall förvärva nya föremål, eller om man rent av behöver ta över andra museers samlingar. 

Samtidigt som Historiska museet ska omfatta historia som man inte har samlingar för att täcka 
                                                           
100 http://www.bt.se/ledare/pj-anders-linder-hur-lange-varar-det-roliga/, Hur länge varar det roliga?, Borås 
tidning 13/12 2016, läst 21/4 2018 

http://www.bt.se/ledare/pj-anders-linder-hur-lange-varar-det-roliga/
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menar Mattson att Nordiska museet har gått från ett fokus på det svenska till det nordiska, 

detta trots att man inte har mycket föremål från de nordiska grannländerna. Detta är enligt 

Mattson uppseendeväckande.101 

 

Här är kulturarvet närvarande främst i fråga om samlingar och föremål. Det finns ett visst hot 

om oordning och att nya föremål kan behöva förvärvas, eller att de flyttas runt från olika 

museer. Själva intentionen i kulturarvspropositionen om att museerna ska få i uppdrag att 

berätta om hela landets historia är Mattson inte emot, utan det är snarare praktiska frågor det 

handlar om här, så som samlingarna och ekonomin. Man kan även ana en önskan om att 

museerna så att säga håller sig till det de är bäst lämpade för, och även större samverkan. 

Implicit kan man ana att Mattson gärna ser att Nordiska museet får ta del om historien från 

1500-talet. Till viss del återkommer här en kritik mot politikens inblandning. Här tas även det 

immateriella kulturarvet upp väldigt kort gällande Nordiska museets verksamhet. Mattson 

borde, som tidigare styresman för museet, ha en positiv inställning till att museet skulle få 

delta i dessa planer på omorganisering, och att då åtminstone nämna det immateriella visar 

ändå på att det är något som hon vill uppmärksamma. Dock ligger fokus på de fysiska 

föremålen samt kritik mot planerna för museerna, vilket ligger närmare en AHD-diskurs. 

 

Kapten Kuhnke styr mot dumhetens isberg, krönika i Svenska dagbladet den 24/3 2017 av Ola 

Wong angående kulturarvspropositionen 

 

Wong kritiserar i en krönika från mars 2017 den pågående rekryteringen av kompetens inom 

repatriering, att som han ser det göra sig av med föremål som tillhör samlingarna som har ett 

annat kulturellt ursprung. Det finns inte något sakskäl för detta, menar han. Enligt Wong har 

museidebatten visat att new public management och identitetspolitiska aktivister skurit bort 

fokuset på sakkunskap, och ingen förändring har synts åt det bättre. Han är kritisk till 

Etnografiska museets ”Normkreativ familjefestival”, som behandlar olika 

familjeföreställningar, och menar även att intresset för samlingarna i de statliga museerna 

enbart dyker upp vid ”postkoloniala offerriter”. Gällande de eventuella planerna på att slå 

                                                           
101 http://web.retriever-
info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057292201703158cace02a6b207306a3
07fcabc6e40e56&serviceId=2, Resursslöseri när museikartan ritas om, Ljusnan 15/3 2017, läst 20/4 2018 

http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057292201703158cace02a6b207306a307fcabc6e40e56&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057292201703158cace02a6b207306a307fcabc6e40e56&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057292201703158cace02a6b207306a307fcabc6e40e56&serviceId=2
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samman statliga museer menar Wong att det kommer bli dyrt, riskerar att skada föremål och 

lamslå verksamheterna. När man då anställer intendent för att skydda kulturarv från Syrien 

och Irak så borde man då istället skydda det egna arvet. Enligt Wong har ”Kapten Kuhnke 

[…] satt kurs mot dumhetens och centraliseringens isberg.”102  

 

Wong fokuserar här på de fysiska föremål som utgör museernas samlingar. De anses vara 

under hot av repatriering, och att detta kan ske utan goda skäl. Detta kan ju jämföras med 

diskussionen i propositionen där man menar att föremål ska kunna säljas eller förstöras främst 

om man har dubbletter eller för att spara in medel vid konservering. Dock menar man att 

föremål ska kunna lämnas tillbaka på moraliska själv, vilket det framstår som att Wong är 

emot. Wong är även kritisk mot att samlingarna bara används för postkolonialism. Man borde 

även premiera att skydda det egna kulturarvet före man tar emot utländska föremål, menar 

Wong som en slutpoäng. Synen på kulturarvet här är föremål som är det ”egna” och under 

hot, eller används för politiska syften.  

 

Ingen politik i museerna, tack, ledare i Kristianstadsbladet den 18/5 2017 av Karin Pihl 

angående kulturarvspropositionen 

 

Pihl tar avstamp i den nya museilagen och kulturarvspropositionen, och hur museernas 

oberoende betonas. Dock anser hon att det sker motstridiga budskap. Att man ej ska skönmåla 

historien är självklart, men Pihl menar att man har som politisk inriktning att främja 

jämställdhet och integration. Detta ska då ske med målet om allas lika rätt- och skyldigheter 

och möjligheter, vilket Pihl tycker kan betyda vad som helst. Pihl nämner hur Wong lyft fram 

att statliga museer präglas av en tydlig politisk ideologi, normkritiken. Pihl menar att 

jämställdhet och integration är bra, men att ett museums syfte är att …”bilda besökarna, inte 

att bedriva politisk opinion…” Politiken letar sig alltså in trots kulturministerns ord om att 

den ska vara på en armlängds avstånd. Detta visar enligt Pihl på en blindhet för en fäbless för 

normkritik, något som även SVT och UR anses ha, en sorts ”…ideologisk överkappa…” 

Även införandet av en jämställdhetsmyndighet får kritik för att vara ett uttryck för 

                                                           
102 https://www.svd.se/kapten-kuhnke-styr-mot-dumhetens-isberg, Kapten Kuhnke styr mot dumhetens isberg, 
Svenska Dagbladet 24/3 2017, läst 1/2 2018 

https://www.svd.se/kapten-kuhnke-styr-mot-dumhetens-isberg
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vänsterpolitik. Pihl skriver avslutningsvis att ”På det här viset har den normkritiska ideologin 

sipprat in i viktiga samhällsinstitutioner.”103 

 

Pihl är klart kritisk mot regeringens proposition och menar att museerna inte alls kommer vara 

oberoende. Att genom museerna lyfta frågor om integration och jämställdhet framstår inte här 

som något bra, utan det förstås här som ett hot mot museernas oberoende. Här finns skarp 

kritik av politisk inblandning, och synen på museerna är mer traditionell och i linje med AHD. 

Museerna ska alltså bilda besökarna, här handlar det bara om kunskap. Pihl för även en 

bredare kritik mot vänsterpolitik i samhället, normkritik framställs som ett hot och kopplas 

ihop med den politiska vänstern. Man får anta att Pihl är rädd för att historiska fakta kan 

komma att förmedlas på ett missvisande sätt för att nå politiska mål. Synen på kulturarvet blir 

kunskap under hot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 http://web.retriever-
info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05722320170518ffc09e6e
02b5ab4ce994a0c7846e5efd, Ingen politik i museerna, tack, Kristianstadsbladet 18/5 2017, läst 21/4 2018 

http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05722320170518ffc09e6e02b5ab4ce994a0c7846e5efd
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05722320170518ffc09e6e02b5ab4ce994a0c7846e5efd
http://web.retriever-info.com.proxy.lnu.se/services/archive/displayDocument?serviceId=2&documentId=05722320170518ffc09e6e02b5ab4ce994a0c7846e5efd
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8 Resultat och slutdiskussion 

 

Nu kommer de resultat som framgått av analysen av det empiriska materialet att presenteras 

och uppsatsens forskningsfrågor att besvaras. Det sker även en sammanfattande diskussion 

som syftar till att rekapitulera hur studien genomförts och lyfta resultaten till ett större 

perspektiv. 

 

8.1 Resultatredovisning  

 

Nu kommer de tre forskningsfrågor som presenterades i uppsatsens inledning att besvaras 

utifrån det analyserade empiriska materialet. De frågor som ställdes var: 

 

1. Hur förhåller sig parterna i debatten till Smiths begrepp authorized heritage discourse 

och subaltern heritage discourse? 

 

Gällande kulturarvspropositionen anser jag att diskursen tenderar att ligga närmare subalterna 

diskurser än en auktoritär sådan. Det skrivs mycket om upplevelser, öppenhet, relevansen för 

nutiden, inkluderandet av minoriteter, beredskap för repatriering, och det immateriella 

kulturarvet lyfts fram något mer än de andra källorna. Den mest uttalade diskursen mot AHD 

sker i form av museiprofessionernas särställning samt utökandet av Riksantikvarieämbetet 

och eventuella sammanslagningar.  

 

Diskursen i Museiutredningen menar jag ligger någonstans mitt emellan en AHD-diskurs och 

en diskurs inom SHD, vilket dock får ses som ganska väntat. Utredningen ska ju vara en 

saklig bedömning av museiverksamheten och att inte beröra samlingar och sakkunskap eller 

upplevelse och pedagogik hade varit underligt. Det finns dock ett undantag, och det är synen 

på de verksamma inom museerna. I utredningen markeras tydligt en betydande 

självständighet från politiken gällande både verksamhet och uppföljning. Dessutom verkar 
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man vara trött på att behöva genomföra större omorganiseringar och lösningar som ibland har 

gjorts förr, och som inte löser problemen. Att väga in denna ståndpunkt i frågan skulle då 

innebära ett närmande mot en AHD-diskurs, men som sagt, man för ett väldigt balanserat 

språkbruk mellan kunskap och upplevelse.  

 

Tidningsartiklarna är överväldigande hemmahörande hos AHD. De utvalda tidningarna, som 

representerar den kritik som väcktes mot Museiutredningen och kulturarvspropositionen, är 

starkt emot upplevd politisering av museet. Likt utredningen är detta den viktigaste frågan 

kopplad till en auktoritär diskurs. Man fokuserar även på samlingar och fysiska föremål, 

sakkunskap och det finns en genomgående skepsis mot nya perspektiv, istället ser man 

tillbaka på hur det borde vara. Det finns även kritik om att man snedvrider historien (främst 

från Wong). Normkritik anses ha tagit överhand i verksamheten. De mål som politiken satt för 

verksamheten anses inte vara kompatibla med museets bildande roll.  

 

2.   Hur definierar parterna kulturarv? 

 

Kulturarvspropositionen har en mer öppen och internationell syn på kulturarvet än de andra 

parterna. Man stryker t.ex. ordet ”nationell” i föreslagen lagtext, vill öka möjligheten till 

deltagande för personer utanför museisektorn, inkludera minoriteter och kulturarvet ska även 

göras relevant för nutiden. Besökaren ska kunna ta del aktivt av kulturarvet. Det immateriella 

nämns, dock så är det de fysiska föremålen som får störst utrymme. Det finns en tro på en 

bred definition av kulturarvet för att det ska vara representativt för alla medborgare. 

Kulturarvet är alltså inte bara något som sker på museet utan har importens för samhället. 

Museibesöket ska utgöra en upplevelse för besökaren, men den ska ske på en kunskapsgrund. 

Det finns en viss betoning av de yrkesverksammas företräde i tolkandet och arbete med 

kulturarvet.  

 

Kulturarvsnoden ser ut på följande vis (ingen särskild ordning): kulturarv-deltagande-

mångkultur-brett-aktivt-relevans för nutid-upplevelse-professionernas särställning-visst 

internationellt perspektiv. 
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Museiutredningen ser kulturarvet som något aktivt, man använder t.ex. ordet ”kulturarva”. 

Besökarperspektivet blir tydligare då man även redogör för ovana museibesökares syn och 

erfarenheter om museer. Man tar även upp en viss förskjutning mellan centrum och periferi, 

och detta ihop med de ovana besökarna ger en något mer problematiserad bild av kulturarvet 

än i propositionen, problem som inte lyfts fram lika tydligt där. Man är medveten om att det 

finns vad man kallas ”förmenta” motsättningar om att arbeta med både kunskap och 

upplevelse, men man har tro på att det går att kombinera. Man ser kulturarvet ur ett svenskt 

perspektiv, d.v.s. att man utgår från det praktiska kulturarvsarbetet som sker inom landet. Att 

man till skillnad mot propositionen, som stryker nationella begrepp ur lagtext, ser jag inte som 

ett ställningstagande då det inte finns samma politiska motivation bakom ett sådant beslut. 

Museiprofessionerna får en tydligt upphöjd roll gällande deras företräde i arbetet med 

kulturarvet, repatriering och uppföljning. Man menar att politiken ska sätta upp ramarna för 

verksamheten, medan de som arbetar inom museisektorn ska utforma hur man når till 

målsättningarna.   

 

Kulturarvsnoden ser ut på följande vis: kulturarv-professionernas särställning-balans mellan 

upplevelse och sakkunskap-museets självständighet-skillnad centrum och periferi-nationellt 

perspektiv-misstro mot omorganiseringar. 

 

I tidningsartiklarna är kulturarvet främst något som är under hot. Hotet bedöms vara 

snedvriden historia, sammanslagningar eller nedläggningar, nedprioritering av samlingar, 

normkritik och till viss del även dålig ekonomi. Wong försöker skapa en bild där både 

medelklass, debattörer och respektingivande institutioner så som Svenska akademien 

(åtminstone vid tillfället) och Vitterhetsakademien. Kulturarvet utgörs här av fysiska föremål 

och kunskap hos professionerna som riskerar att gå förlorad på grund av politikens 

inblandning i verksamheten. Intressant är visserligen hur Han lyfter fram planerna på ett 

eventuellt världskulturmuseum i Stockholm och kopplandet till hur ”vit” kultur blir kvar i 

innerstaden medan kultur från övriga världen flyttas ut till förorten. Här framträder en mer 

problematiserande aspekt av kulturarvet och tillgängligheten för människor med olika etniska 

eller kulturella bakgrunder.  
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Kulturarvsnoden ser ut på följande vis: kulturarv-under hot-nationellt-premiera sakkunskap-

fysiska föremål-tillgänglighet-antikvariskt. 

 

3.   Vilken bild av sin motdebattör har man? 

 

Kulturarvspropositionen och tidningsartiklarna utgör till stor del varandras motpoler gällande 

synen på hur museiverksamheten bör skötas. Synen som framkommer i artiklarna är att 

kunskap, samlingar och museer som t.ex. Östasiatiska inte respekteras, och att de riskerar att 

förloras. Tongången mot kulturpolitiken och dess företrädare är hård, även om skribenterna ju 

har en annan typ av medium att framföra sin åsikt genom. Man menar att den politiska 

styrningen brister i kompetens och inte inser vad man gör för fel, eller att man medvetet för en 

ideologisk agenda för att styra innehållet i verksamheten på museerna. Propositionen utgår 

dock ifrån att breddandet av kulturarvsbegreppet är nödvändigt för att representera hela 

samhället.  Man lägger fokus på att förmedla detta i den analyserade texten. Givetvis 

formulerar man sig på ett sätt där stöd för sakkunskap och armlängdsavstånd mellan museum 

och politik också framgår, men uppenbarligen finns det en brist i trovärdighet, om man läser 

artiklarna. Man är mer beredd att lyfta frågor som upplevelse och lockandet av besökare, 

vilket vittnar om en viss villighet att gå från ett mer traditionellt museum till ett mer aktivt och 

integrerat med samhället. Museiutredningen ligger som väntat närmare propositionen, men 

man markerar likt tidningsartiklarna om betydande självständighet från politisk inblandning.  

 

8.2 Den svenska museidebatten- diskussion 

 

Denna studie har syftat till att analysera den svenska museidebatten, vilka positioneringar som 

förekom, hur de berörda parterna förhåller sig gentemot auktoritär eller subalterna 

kulturarvsdiskurser, och hur man ser på själva kulturarvsbegreppet. Det teoretiska 

perspektivet och metodologin har visat att de tre studerade parterna kan placeras in på 

följande sätt i en AHD-SHD-skala: 
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AHD Tidningsartiklarna Musei- utredningen Propositionen SHD 

Figur 1 AHD-SHD-skala 

Det sker en liknande positionering kring synen på kulturarvet, där propositionen och 

tidningsartiklarna står för de motsatta polerna, medan utredningen använder ett språk som 

både tar upp deltagande, mångkultur och samtidsrelevans (likt propositionen), och 

sakkunskap och professionernas särställning (likt tidningsartiklarna). Att utredningen 

positionerar sig i mitten i frågorna om kulturarvsdiskurser och synen på begreppet kulturarv 

ter sig logiskt med tanke på uppdragets natur, att utgöra ett sakligt beslutsunderlag för 

kulturpolitik. De formuleringar som används hos de två andra parterna är långt mer politiska, 

deras natur tillåter en annan typ av språk, där det finns större utrymme för viljan och 

uppfattningen. Det framgår även att utredningen och propositionen, på grund av deras 

sammankoppling, har saker som skiljer dem åt och saker som förenar. Till viss del lyfter 

propositionen professionernas särställning och museets självständighet, men språkbruket är 

mer i linje med subalterna diskurser, och synen på kulturarvet är mer progressiv (d.v.s. mer 

fokus på öppenhet, deltagande m.m.) och ej baserad på nationstänkandet. Utredningen lyfter 

dock museiovanas syn på museet, något som propositionen inte gör. Detta är märkligt då en 

särskilt utsatt grupp borde få större utrymme hos en part som är övervägande hemmahörande i 

de subalterna diskurserna.  

 

Det internationella perspektivet 

Den svenska museidebatten till mycket passar in i både den europeiska trenden för museernas 

utveckling mot ett mer inkluderande perspektiv och problematisering av det nationella, och i 

förhållandet mellan auktoritär och subalterna kulturarvsdiskurser. För kulturarvspropositionen 

och politiken vill man föra fram frågor om mångkultur, upplevelse och en breddad definition, 

något som till viss del stärks av Museiutredningen. Utredningen karaktäriseras av en 

balansgång där både sakkunskap och pedagogisk upplevelse anses viktiga och kompatibla. 

Man markerar även starkt för museisektorns självständighet från politisk detaljstyrning och 

omfattande omorganiseringar. Gällande skribenterna i tidningsartiklarna riktas kritik mot just 

vad man anser är politisk styrning av museet, något som vissa sker efter ideologisk 

övertygelse om mångfald och normkritik. Bilden av det på museerna tillgängliga kulturarvet 

är ett kulturarv under hot. 
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Tidpunkt och samhällsklimat  

Som det framgick i uppsatsens bakgrund är museernas förändrade förhållande till det 

nationella narrativet inget som hänt över en natt. Det kan dock vara värt att begrunda 

tidpunkten för denna debatt, då Europa har sett en viss tillväxt för nationalismen de senaste 

åren. I en sådan tid blir det med sannolikhet svårt att föra en kulturdebatt utan att frågor om 

identitet och tillhörighet väcks, med risk för meningsskiljaktigheter och konflikter. Jag menar 

inte att detta är huvudanledningen till kritiken som förekommer i de lästa tidningsartiklarna, 

men jag tror att samhällsklimatet kan ha gett frågan större uppmärksamhet. I mångt och 

mycket handlar det om en part (propositionen) som vill göra och förändra, en part 

(utredningen) som understödjer men uttrycker vissa egna åsikter, och en part 

(tidningsartiklarna) som vill bevara och skydda det som man upplever är under hot. 

Gemensamt för de två sista parterna är att man är kritiska till politikens inflytande över 

museiverksamheten.  

 

Återknytning tidigare forskning 

Den debatt som analyserats i denna uppsats har stora likheter med den tidigare forskningen på 

området. Frågor om förmedling, pedagogik och sakkunskap, mångkultur, föremål och 

samlingar, demokrati och bildning förekommer löpande. Det framgår att synen på det 

utställda kulturarvet är bred, och det kan ingå djupare förväntningar som att det t.ex. ska vara 

tillgängligt för alla, ge kunskap, ge en upplevelse, gynna demokratin, eller att det ska leda till 

identitetsskapande. Intresset för det materiella och immateriella kontra själva presentationen 

av dem kan variera med tiden och detta gäller även för de djupare förväntningarna man har på 

ett kulturarv som ställs ut på ett museum. Dessa perspektiv och förväntningar finns både på 

den konkreta utställningen, men också i synen på kulturarvsarbetes mål med verksamheten. 

Inte sällan existerar dessa olika uppfattningar samtidigt, vilket kan leda till 

meningsskiljaktigheter, något som denna uppsats visat.  

 

Framtida studier 

Denna diskussion om hur kulturarvet bör förmedlas på museet kan vidare studeras på flera 

sätt. Man kan göra mer detaljerade undersökningar om hur museerna själva och dess personal 
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upplever situationen, och studera hur detta tar uttryck i utställningarna. Man kan applicera ett 

centrum-periferiperspektiv, där statliga museer jämförs med länsmuseer. Det går också att 

lyfta denna svenska diskussion till en internationell nivå och jämföra hur denna fråga 

diskuteras i främst europeiska länder. Då denna uppsats har inriktat sig på kulturarv i form av 

museer finns det möjlighet att bredda perspektivet genom att fokusera på hela 

kulturbegreppet. Finns det liknande diskussioner av förmedling av det förflutna inom film, tv-

serier, teater, konst m.m.  
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