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Inledning
Under 2014 undersökte Riksförbundet Sveriges Museer frågan i öppna seminarier under samlingsnamnet: Känn dig som hemma på framtidens museum.
Vi började vår resa med sikte på en gemensam framtidsvision för 2025 men har i stället landat i ett framtidsdokument som pekar ut sexton områden som vi tror museerna
kan agera ännu mer framgångsrikt genom.
Museisverige är så mångfasetterat, med kulturhistoriska museer, konstmuseer och
naturhistoriska museer, med varierande huvudmän och med olika möjligheter, syften
och mål. Att formulera en gemensam vision i några korta meningar skulle inte gjort sektorn rättvisa och vi har därför valt att summera våra intryck från dialogen i seminarier,
från kompletterande intervjuer samt från egen och andras omvärldsanalys. Processen
har varit så idérik och spännande att vi valt att redovisa den ganska brett. Under arbetets gång har vi sett många exempel på museer som är viktiga för sina närsamhällen.
Från dessa exempel har vi identifierat gemensamma nämnare som vi sorterat i utvecklingsområden. De 16 områden som vi valt att sätta fokus på har vi relaterat till allas vårt
gemensamma ansvar för ett framtida hållbart samhälle.
Vi ser att framtidsdokumentet kan användas av museerna internt, för att få perspektiv på utmaningar i samhället, som sporre till utveckling eller för att checka av mot den
egna verksamheten. Vi ser också hur dokumentet externt kan visa på museers styrka
och potential som goda samarbetspartners och viktiga motorer för sina närsamhällen.
I framtidsdokumentet kan politiker, beslutsfattare och samarbetspartners få en bild av
vad många museer arbetar med och tankar som finns inför framtiden.
Den pågående utredningen om nationell museipolitik sätter fokus på de offentliga
museernas uppdrag och vi har under processens gång haft dialog med utredarna.
Riksförbundet Sveriges Museer representerar drygt 220 medlemsmuseer. Vi ser
idag tydligt sektorns styrka och möjligheter. Museerna lockar drygt 18 miljoner besökare, en ökande siffra. Museer finns över hela landet, blir allt fler och allt mer tillgängliga.
Mer än hälften av den vuxna befolkningen går på museum minst en gång om året. Men
många går inte på museum idag. Det innebär en potential med ännu fler besökare att
nå och beröra, eller om vi vänder på det hela:
Det innebär möjlighet att engagera väldigt många fler deltagare i framtidens museer.
Styrelsen
Riksförbundet Sveriges Museer
15 april 2015
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Socialt hållbart

Våra perspektiv
En avgörande utgångspunkt för samhället inför framtiden är att skapa
förutsättningar för hållbar utveckling. I definitionen av ett hållbart samhälle
brukar man tala om tre olika delar: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Vi väljer att diskutera museernas framtid utifrån dessa parametrar.
Vi menar att museerna på olika sätt kan agera på ett sätt som bidrar till
att vi skapar ett hållbart samhälle för framtida generationer.

Demokrati och mångfald är och kommer sannolikt att vara viktiga samhällsfrågor under lång tid framöver. Ska integrationen bli den framgångsfaktor för samhället som den
kan vara behövs arenor för att föra samtal. Våra museer bör utvecklas till att bli sådana
arenor. För att lyckas med det behöver vi få alla medborgare att känna sig välkomna att
delta i museernas aktiviteter. Betraktar vi landets museer som en samlad kraft finns förutsättningarna. Redan nu besöks museerna årligen av drygt hälften av landets vuxna
befolkning. Genom att gemensamt och strategiskt fokusera även på målgrupper som
sällan eller aldrig besökt ett museum kommer vi att öka andelen ytterligare.

Miljömässigt hållbart
En stor del av museerna arbetar med kulturmiljövård. Kopplingen mellan kultur- och naturmiljö är sedan länge etablerad och i bredare perspektiv kan själva landskapet och
platsens betydelse ses som en förutsättning för museet. Ekoparker, natur- och kulturreservat och skötsel av fornminnen präglas av ett brett ansvar för både natur- och kulturmiljövärden. Allt fler museer certifierar sig inom miljöområdet. Utställningar byggs allt
oftare med återvinningsbart material och initiativ tas för att visa miljöns vikt och värde
för en god livskvalitet. Att arbeta målmedvetet med att hushålla med våra naturresurser
stämmer väl överens med ett av museernas grundläggande uppdrag, att bevara och
bruka utan att för den skull förbruka. Teknikutvecklingen och digitaliseringen ökar förutsättningarna att ta del av museers samlingar och verksamhet på ett miljövänligt sätt.

Ekonomiskt hållbart
Museerna har mellan 2003 och 2013 haft en utveckling från 13 till 18 miljoner årliga
besökare, en uppåtgående trend som fortsatt under 2014. Utvecklingen hänger sanno
likt ihop med den besöksnäringsutveckling som Sverige haft, där museerna är betydan
de aktörer för att locka människor att resa till eller inom landet. Besöksnäringen är landets starkast växande näring och kommer sannolikt att fortsätta vara det de närmaste
tio åren. Människor som reser, bor på hotell, äter i restauranger och handlar i butiker be
tyder arbetstillfällen, tillväxt och regional utveckling för samhället. Genom att fortsätta
utveckla och fördjupa samarbeten med olika aktörer inom besöksnäringen kan museerna fortsätta öka sin positiva besöksutveckling. Det ger i sin tur en bättre ekonomi som
leder till att man kan genomföra sina prioriteringar med allt större kraft.
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Kollektivt till individuellt 1

Samhällsutmaningar
och museirollen
Många förutsättningar – såsom uppdrag, syfte, huvudman och
ekonomiskt läge – må vara olika för museerna, men de samhälleliga
utmaningarna är gemensamma.

Vi lever i ett samhälle med allt större krav på människor att kunna
orientera sig i ett ökat informationsflöde. Man behöver helt enkelt vara mer selektiv. Medieforskning visar att det tidigare fanns
fler gemensamma offentliga delar och uppfattningar exempelvis
kring demokrati, yttrandefrihet eller vad som styr processer i landet. Förr skapades en gemensam bild i public service, idag skapar många sin bild av världen i sociala medier. Samtidigt ser vi en
utveckling från kollektivt tänkande och allmännytta till individers
självförverkligande. Två stora trender kan beskrivas genom ”nyhetssökare” – resursstarka grupper som redan finns bland museibesökare idag, samt ”nyhetsundvikare” – resurssvaga grupper
som är mindre intresserade av samhällsfrågor och yngre som hel
kategori. Generellt gäller att människor föredrar den information
som bekräftar den egna uppfattningen. Museer har här en viktig
roll som kunskapsinstitutioner, tillsammans med skolor och bibliotek, för att hjälpa till med redskap för hur man kan orientera sig i
nyhetsflödet. Museer som meningsfullt kan gestalta kunskap eller
ge samhällsperspektiv har extra bra förutsättningar. Utmaningen
består i att nå de unga och de utrikes födda. Idag finns en enorm
stress kring framtiden och det är lätt att välja de enkla förklaringarna. Om museerna med sin gestaltning kan förklara processer
mer konkret och ge perspektiv på skeenden kan man stödja grupper som idag är utsatta för desinformation.

Om museerna med sin
gestaltning kan förklara
processer mer konkret
och ge perspektiv på
skeenden kan man stödja
grupper som idag är
utsatta för desinformation.

Tredje fasen
Den industriella utvecklingen i väst kan beskrivas i tre distinkta
faser. Den första innebar att ett fabrikssystem ökade produktiviteten. Den andra, inledd kring mitten av 1800-talet och i många fall
även aktuell idag, innebär en högre komplexitet i tillverkning och
organisation. I dagsläget utvecklas en tredje fas, som kort innebär att produktionen av varor och tjänster är så snabb att utvecklingen ibland går förbi hushållens spontana konsumtion och efter-
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Baserat på intervju med Jesper
Strömbäck, professor i medie- och
kommunikationsvetenskap
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frågan. I tredje fasen leder utbudsöverskott och efterföljande tillväxtbehov till att företag fokuserar på konsumenten. Genom produktutveckling, design och marknadsföring
ökas konsumtionen. I sin tur innebär det att produktionssystem, affärslogik och synen
på värdeskapande förändras över tid och rör sig mot mer upplevelsebaserade värden.

Konsumentens behov förändras
De som konsumerar förväntar sig mervärden. Därmed förskjuts makten mellan producent och konsument, och ett nytt förhållande till marknaden utvecklas. Det kräver en
större flexibilitet – något man normalt är bättre på inom underhållning, kultur, media och
turism, men kanske något sämre på inom ramen för museal verksamhet. Framgångsrika
aktörer måste vara kundorienterade och synen på vad som utgör mervärdet utvecklas.
Ett industriellt sätt att se på saker är inte nödvändigtvis det bästa sättet för att förstå,
bedriva eller styra museiverksamhet då omgivningens krav och verksamhetens förutsättningar förändras.

Internet ger ny kreativitet
Förändringen förstärks genom ny informationsteknologi och övergången till en globalt
sammanlänkad informationsekonomi. Vi lär oss saker annorlunda och skaffar oss nya
kunskaper för att kunna ha en aktiv roll i dagens samhälle. Det har skapat en ny kreativitet över exempelvis Facebook och Youtube, och nya former av samarbeten genom
exempelvis Wikipedia. Dessutom är fysiska platser mindre viktiga då vi har andra sätt
att mötas.

Upplevelsen skapas gemensamt
Den nya teknologins mobilitet och nya attityder gör att människor inte längre är beredda att vara passiva mottagare av information från exempelvis museer, utan de vill
vara aktiva deltagare. Människor förväntar sig att vara ”medskapare” när de konsumerar olika slags upplevelser. Till skillnad från traditionell syn på marknad – köpare, säljare, transaktion – är det mer relevant att fundera i termer av interaktion när det gäller
upplevelser. Helhetsupplevelsen skapas genom ett aktivt samspel med andra individer,
samt mellan publik och vad som händer på scenen (vare sig scenen utgörs av en fotbollsplan, teaterscen eller ett museum).

Rörlighet, fler äldre och ändrad finansiering
Människors rörlighet är dessutom större än någonsin, det finns ungefär 214 miljoner
migranter över hela världen (och det kommer att öka). De finns främst i och runt storstäder där de flesta stora museer är lokaliserade. Å andra sidan tar små kommuner emot
många asylsökande, där länsmuseer och bibliotek kan ha en viktig roll i mottagandet.

Det finns även nya förväntningar och attityder hos de nya äldre
generationerna, som är fler och har andra behov och erfarenheter
än tidigare generationer.
Dessutom finns en ekonomisk osäkerhet på så vis att former för
och vilja till finansiering förändras. Vi ser idag en högre grad av
externfinansierad verksamhet än tidigare vid nästan alla museer

Samlingarna behöver berättelser
De flesta museer har en sak gemensamt – samlingarna. Användningen av samlingarna har förändrats väsentligt, inte minst under
de senaste åren. Man skulle kunna tro att föremål har förlorat betydelse helt i samhället, men förhållandet är snarare motsatt. Allt
fler människor samlar mer och mer och i samlandet skapas egna
och nya typologier och katalogiseringar. Förmodligen är det förhållandet till kunskapen om föremålen som har förändrats. Kunskapen förväntas vara fritt tillgänglig och lättåtkomlig, alldeles
oavsett om föremålet är det. Det förändrade förhållningssättet
hos museerna kan tolkas som ett resultat av förändrade krav. Fler
samhälleliga funktioner utförs, samtidigt som utställningar ska
produceras och visas och allmänhetens krav på snabb information tillgodoses. Då är det lätt att samlingarna trängs ut och inte
längre ses som en central del av museernas verksamhet. Många
museers huvudfokus har gått från det inåtvända samlingsförvaltande perspektivet till det utåtriktade, mot publiken och det omgivande samhället. Samlingarna är viktiga, inte minst eftersom de
skapar en naturlig kontaktyta mot besökarna. Men de behöver
kontext, skapad av den enskilda besökaren eller av museipersonal – det är först då de får betydelse.

Forskning ger trovärdighet
En annan viktig faktor i kontextskapandet är förhållandet mellan
museer och kunskap. Under flertalet år har museum och universitet sakta glidit ifrån varandra, trots att båda verksamheterna
egentligen är beroende av varandra; museerna behöver den senaste forskningen för att verksamheten ska behålla sin trovärdighet; universiteten behöver museerna för att fylla det som brukar
kallas den tredje uppgiften – att dela med sig av kunskap.

Museet kopplar samman olika
användare – innehållsskapare,
distributörer, konsumenter,
kritiker och samarbetspartners
– och skapar förutsättningar
för en gemensam upplevelse
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Pedagogiken central
Kopplat till frågan om forskningens och kunskapsskapandets betydelse för museet
finns den viktiga pedagogiska funktionen. Museerna är parter inom den kunskapsbaserade upplevelseindustrin och då blir lärandet och den pedagogiska rollen central för
museet, gentemot skolor men också ur ett bredare perspektiv.

Skolans förändrade behov 2
Skolan har behov av ett tydligt erbjudande om hur museet kan stötta uppfyllandet av
kunskapskraven, vilken kunskap ett specifikt museibesök erbjuder i förhållande till läro
planen. Vi ser också en ökande andel elever med speciella behov där museerna med
sina samlingar, utställningar och miljöer ger andra kanaler som utökar skolans möjligheter att skapa bättre situation för lärande.

Inkluderande plattform
En viktig förändringsprocess som pågår inom museisektorn är övergången från att vara
om något till att vara för eller med någon. Till en början handlar detta om hur museerna ska se sin roll i samhället. Det går inte längre att tro att museerna själva sitter med
alla svar. Museerna behöver släppa in det omgivande samhället och diskutera vad de
egentligen är till för. Museet kopplar samman olika användare – innehållsskapare, distributörer, konsumenter, kritiker och samarbetspartners – och skapar förutsättningar för
gemensamma upplevelser. En ny publik kräver att vara en del av själva upplevelseskapandet. Förhållandet mellan personal, besökare, civilsamhälle och andra intressenter
blir också mer flytande. Inkluderingen bör inte bara gälla utställningarna, utan även omfatta samlingsförvaltning eller museets inriktning och strategier.

Social inkludering
Det har på senare tid börjat talas om social inkludering, men här råder viss begreppsförvirring. Vissa hävdar att det handlar om att inkludera besökare i arbetet i museet och
dess verksamhet. Andra menar att det handlar om att försöka inkludera utsatta grupper
i arbetet och i det omgivande samhället. Det ena handlar om att vara del av demokratiprocessen och det andra att vara socialt ansvarstagande. Museer spelar här en viktig
samhällelig roll, alldeles oavsett om det handlar om att förvalta de avtryck som samhället
lämnar efter sig eller att utveckla projekt som tar ansvar för social utsatthet.
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Baserat på intervju med Wern Palmius, rådgivare på Myndigheten för specialpedagogik

P R O C E S S E N: I N P U T, DI A L O G O C H I N T E R VJ U E R

”Kära medborgare! Det här är
Framtidens museum som 
skriver till
dig som vi vill se som vår delägare.
Vi vill ha dina 
synpunkter, ditt
engagemang och ditt deltagande.
Först 
genom att ge och skapa
tillsammans kan vi bli mångfaldens
inkluderande mötesplats”

Citatet är från ett av trettiotalet
”vykort” som skrevs under det 
första
av fyra visionära seminarier som vi
använt för att samla tankar och
idéer från Museisverige. Teman var
mångfald, lärande, samarbeten och

besökarna – valda utifrån en analys
av förra regeringens framtids
kommissions rapport kring vad som
kommer att bli de stora utmaningarna
för oss framöver. I seminarierna
tecknade inspiratörer en bild av
dessa utmaningar och i workshoppar
jobbade deltagarna med möjliga
resrutter till framtidens museum.
Seminarieprocessen skedde med stöd
av Riksutställningar. Drygt 200
museianställda deltog totalt.
Seminarierna följdes sedan upp med

ett tjugotal telefonintervjuer.

Cirka 60 personer deltog i workshopen på Historiska museet

Mångfald
Historiska museet i Stockholm 18 mars
Från scenen deltog Anna af Ekström
från Utopia, demokratiagenterna
Barakat Ghebrehawaria och Soraya
Hashim från Rättviseförmedlingen samt
Nadia Izzat från Riksutställningar.
De var också med i samtalsgrupperna,
för att stimulera 
debatten
Om museerna utvecklas från
institutioner till samtidsaktörer med

samhällsperspektiv ställer det nya
krav inte minst på representationen:
Kan museerna börja rekrytera på ett
annat sätt, intressera sig för andra
kompetenser än de gängse och förstå
hur de kan gynna museets verksamhet?
Vad kan andra yrkesgrupper tillföra
museerna i form av nya perspektiv och
förändrad samhällsrelevans? Bland
förslag som poppade upp fanns fler
tidsbegränsade anställningar – om
ingen kan sitta på sin post mer än

fem år skapar det ny dynamik i
organisationerna. Eller anställningar

via casting: I stället för cv och
formella meriter får intresserade fem
minuter på sig att presentera vad de
kan erbjuda.
Och för att bygga större samtids
relevans: Vad händer om museerna
inrättar mobilitetsantikvarier – redo
att slå på ”volley” så fort något
viktigt händer i samhället som museet
kan kommentera utifrån sin kunskap.
”Franchising” var ett begrepp som kom
upp – kan museerna bli mer generösa
med att låna ut sina resurser och sin
kompetens till andra sammanhang, för
att skapa plats för andra 
berättelser?
De som intervjuades efter seminariet
beskriver ett behov att förenkla
mångfaldsbegreppet, och att man sedan
kan börja jobba i det lilla med
långsamt växande och utökade nätverk.

Lärande
Jamtli i Östersund den 6 maj
Hur bryter man museernas makt över
berättelserna? Andra kompetenser på
institutionerna kan vara en väg – men
ett långsiktigt samarbete med skolan
är en annan. En lång och insiktsfull
relation gör att man kan dra nytta av
sina erfarenheter bättre än om man
hela tiden måste börja om från början
med nya samarbetsparter. Liksom under
seminariet om mångfald kom behovet av
att ifrågasätta vilka kompetenser som
är relevanta för museiverksamhet upp
till debatt: ”Vi har föremålen och
lokalerna, ni har berättelserna”, som
en arbetsgrupp formulerade det. Ett
annat förslag som nämndes var att det
kanske inte är museerna själva som
ska skriva sina platsannonser: låt
intresserade kandidater själva
formulera varför museet behöver deras

kompetens! Kan det vara ett sätt för
museerna att bygga en större
samhälls
relevans utifrån parametrar
som de inte själva kan förutse?
”Delaktighet” är ett paradbegrepp
för många museer i dag. En invändning
mot uttrycket som kom fram i en
diskussion var att det även i
delaktigheten finns en underliggande

maktrelation – en part som äger
processen och en part som deltar i
den. Uttrycket ”samskapande” blir här
mer jämställt.
Fördjupningsintervjuerna bekräftar
bilden av att museerna anammat för
hållandesättet till pedagogiken som
mer av ett livslångt lärande och inte
enbart kopplat till skolan –
kunskapsutbyte mellan olika grupper

och att dela berättelser, där museer
kan vara facilitator.

Workshop på Jamtli lockade ett
40-tal deltagre

- - - - - - - - - - - Samarbeten
Arbetets museum i Norrköping
30 september
Museer som vill spela roll måste
bygga samarbeten utanför de egna
väggarna. För att lyckas krävs att
man är så trygg i den egna
kompetensen att man inte förlorar

integriteten – när man släpper
kontrollen. Fokus i det tredje

seminariet låg på strategier för

stärkande och utvecklande samarbeten,
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Cirka 60 personer arbetade tillsammans på Arbetets museum i Norrköping
som spås blir allt viktigare för
museers möjligheter att angå sina
närsamhällen och även för framtidens
finansiering.
Med på scen fanns bland annat
Gunilla Stenberg, chef på Hälsing

lands museum, som betonade vikten av
integritet i alla samarbeten med
externa parter. Det gäller som museum
att gå in med egen kunskap och
trovär
dighet – annars är man ingen
egen part.
Inspirerade gjorde också Tensta
Konsthall i Stockholm med lång
erfarenhet av samverkan på olika

nivåer och med olika sorters
organisationer, exempelvis med

Tensta/Hjulsta kvinnocenter. Centrets

ordförande Hatice Akalinli berättade
för publiken i Norrköping om hur
konsthallen blivit deras nav.
En grupp som gärna vill samverka
med museerna är besöksnäringens
representanter, såsom Linn Uggerud
från Svensk Turism som också
medverkade i Norrköping. Hon påpekade

att internationella gäster allt mer

prioriterar kultur när de bestämmer
resmål.
Några framgångsfaktorer för 
museers
samarbeten som listades under work
shoppen i Nyköping var:, mod och driv,
tydlig egen identitet, lyhördhet och
samarbete som en vardaglig 
strategi.
Återigen kom vikten av starka band
till skolan upp, att finnas därute och
att jobba med lärare och lärar
studenter.
Att finnas ute i samhället och att
vara en lyhörd organisation som
närmar sig sina besökare är också
framgångsfaktorer som bekräftas i
intervjuerna efter seminariet.Sam
arbeten kräver också eftertanke och
är ett åtagande som väcker förvänt
ningar som man måste kunna ta hand
om, också långsiktigt.

På Malmö museer släpptes makten
över workshoppen till ungdomar från
Moriska paviljongen

Framtida besökare
Malmö museer 3 december
Att dela med sig av makten till unga
framtida besökare blev en nyckel
fråga
vid workshoppen i Malmö.
De deltagare som kommit till Malmö
museer fick också höra Bo Dahlbom,
debattör och föreläsare, som pekade
mot en framtid där data tagit oljans
plats som samhällets ekonomiska
motor. I stället för arbetare eller
hantverkare blir vi konsumenter, av
tjänster baserade på de eskalerande
mängder data som företag som Google
och Amazon samlar in, genom att
kartlägga våra 
konsumtionsmönster.
Petter Hojem, sakkunnig från förra
regeringens framtidskommission,

... peka på att museerna är
bärare av kultur och demokrati

TANKAR OM EN GEMENSAM ”MUSEIVISION”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FRÅN DE VI INTERVJUAT:

- - - - - - - - - - - - ... visa på att Museisverige
är mångfasetterat, visa att
museerna är en mötesplats där
vi tillsammans skapar kunskap,
och där människor blir sedda
och bekräftade

Vi har samlat
tankar och
idéer från mer
än 200 workshopdeltagare
pekade ut ett antal processer som
pågår redan nu och som troligtvis
kommer att fortsätta, som att
befolkningen kommer att bli äldre,

att antalet turister från ”nya” delar
av världen kommer att öka i takt med
att den globala medelklassen expande
rar samt att mångfalden i landets
egen befolkning kommer att öka.
Johanna Koljonen, journalist och
kulturkritiker, presenterade tre
nivåer av användarinteraktivitet inom
spelets värld:
1. Produktfokus = ”Titta på oss, vi
har häftiga grejer!”. Framgången
består i att deltagare pratar om din
grej.
2. Publikfokus = ”Hjälp oss visa
våra häftiga grejer!”. Om deltagarna
pratar som sin upplevelse har du nått
framgång.
3. Deltagarfokus = ”Du gör vår grej
häftig!”. Pratar deltagaren om sig
själv? Då har du lyckats. – Alla
museer borde i alla fall befinna sig

på steg två, sa Johanna Koljonen i
sitt föredrag.
Vid en övning fick deltagarna i
Malmö skriva ner vad man ansåg vara
den viktigaste framtidsfrågan för all
offentlig verksamhet varvid ord med
anknytning demokrati och inkludering/
integration dominerade listan,
Precis som vid tidigare seminarier
konstaterades att modet att våga

släppa kontrollen och att dela med
sig av makten över kunskapen är
förutsättningar för att det som vi
idag kallar för möjliga besökare i
stället kan vara morgondagens
deltagare och medskapare.

Intervjuerna bekräftar att flera
museer redan arbetar med ett inklude
rande förhållningssätt och ofta i
dialogform med olika grupper och i
hybridform med andra organisationer.
Men här beskrivs också att museerna
är i en 
lärandefas kring hur man ska
ta hand om de förväntningar man
skapar.

... inspirerande, bjuda in
till samarbeten, öppnande

... visa på goda exempel,
ska synas för de som inte haft
att göra med oss tidigare

... svårt för begreppet branschvision, bör
inbegripa att vi är i en föränderlig värld
som kräver att vi öppnar upp och lyssnar
och omprövar, viktigt att den får oss att
synas i omvärlden!

... stödja vår tolkning av omvärlden och Sverige idag

... sammanfatta det som förenar så vi kan relatera till
visionen från vår 
vardag, ska förklara för en utomstående
hur vår bransch fungerar och vårt synsätt som museer
trots att vi är så mångfasetterade...

... måste vara handlingsinriktad
och realistisk, där begrepp får innehåll

... fokuserad på besökarperspektivet – vid sidan
av kunskapsperspektivet

... skapa kontakter

... ska vara utåtblickande
och ta upp de som gör saker
bäst utanför vår bransch,
med handfasta råd

... ta upp det som förenar och ha en
utgångspunkt i attityder och värderingar

... visa på museernas roll att vara en medvetandegörande
plats och en plats för dialog kring vad det är att vara
människa, på ett mer existentiellt plan

...
och
att
vad

vara konkret, enkel
tveklös, ska visa
museer är viktiga och
som präglar oss

... visa på museernas
bredd, att vi behövs
i samhället

... visa kompassriktningen för museerna
i den väldigt föränderliga värld vi
befinner oss i, med tips och inspiration,
skall förklara varför det är så viktigt
att den görs nu

... konkret, tydlig och inte
luddig som många andra visioner,
museispecifik
... oroad över begreppet vision, tror
inte på att samlat säga vad som är rätt
eller fel, handlar det inte mer om att
ha en strategi för kulturarvet?
... öka förståelse för vad ett
museum är, ska öppna dörrar för
oss, ex in i samhällsplaneringen

... ta upp den museiexistentiella aspekten,
vad är museer bra för, varför är samlingar viktiga, ta
upp viktiga hybridformer som till exempel att skola/
museer kan gå ihop

Sexton områden för
museerna att
utveckla och verka inom
samt Riksförbundets
åtaganden
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1

Genom skolan
Skolan är den enda institution
som når ut i hela samhället. Via
skolan finns möjligheten att nå i
princip alla barn och ungdomar
och därigenom även deras
föräldrar. Det räcker inte med
samarbete mellan enskilda
museer och skolor utan det krävs
också ett infrastrukturellt samarbete enligt principen att där
det finns skolor behöver det
också finnas museer. Museerna
behöver bli bättre på att anpassa
sig till skolans behov och utmaningar. Museerna behöver
också samarbeta mer med
varandra och andra kulturinstitutioner för att kunna komplettera
sitt erbjudande till skolan.

2

Genom den egna
berättelsen
Vill vi nå nya målgrupper och
spela större roll i integrationsarbetet behöver vi som arbetar på
museerna våga släppa ifrån oss
makt för att skapa delaktighet. Vi
bör skapa utrymme för olika
grupperingar att själva definiera
vilka de är och vad de representerar. Där behöver vi utveckla
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lyhördhet för olika gruppers
behov av den egna berättelsen.
Perspektivet breddas då till att
den museianställda blir mer av
lyssnare och medaktör.

3

Genom definierad museiroll
Museers roll som arena för det
demokratiska samtalet är central.
Tydligt definierade gränser för
museernas roll och oberoende
ger ökad trovärdighet.

4

Genom bättre spegling
Museianställda är idag en
tämligen homogen grupp av vita
kvinnor och män i medelåldern.
För att nå ut bredare i samhället
behöver museerna rekrytera
medarbetare med annan
bakgrund. Genom att bättre
spegla det samhälle vi verkar i
kommer förståelsen för andras
situation öka och nya idéer och
perspektiv släpps fram.
Vi kommer härmed att öka
kontakten med nya grupper och
människor. Det är viktigt att
mångfald representeras i hela
organisationen, både bland
ledare och bland medarbetare.

5

Genom delat ansvar
för samlingarna
Genom att låta människor utifrån
arbeta aktivt med delar av
samlingarna når museerna nya
grupper, får hjälp med bevarande
och förvaltning samt tillgång till
annan kunskap. Vi behöver i
större utsträckning släppa in de
som vill ta ansvar för att hjälpa till
att sköta våra samlingar.

6

Genom andra
aktörer som når unga
En viktig aktör för museer att
samarbeta med är teknikindustrin, där ett exempel är dataspelsindustrin. Film- och musik-
branschen attraherar också
många unga och är viktiga för
museerna att förhålla sig till.

1
1) Genom skolan – Museu de arte do
Rio. Ett nybyggt konstmuseum i Brasilien
som dessutom är en skola. Lärande
processen stimuleras och institutionen
tar samhällsansvar.
2) Genom den egna berättelsen
– Göteborgs stadsmuseum.
Utställningen Vi är romer producerades
av romer tillsammans med museet och
ingår i ett större projekt.
Foto: Maja Kristin Nylander

2

s. 24

12

Sexton områden för museerna att utveckla och verka inom samt Riksförbundets åtagande s. 25

13

6

13) Genom utvecklad teknik för kommunikation
– ABBA the Museum. Museibesöket bokas I förväg
genom biljettpartnern SJ och efteråt hittar man bilder,
ljud och filmklipp från det egna besöket.
7 och 10) Genom andra nätverk samt genom arbetstillfällen och integration – Jamtli. Museet har inrättat
en tjänst som ska göra museet bättre på att jobba med
volontärer utifrån ett bredare perspektiv där det blir ett
utbyte av kunskap och ett socialt sammanhang.

15

15) Genom långsiktig relation till sponsorer – Vasa
museet. Här pågår ett femårigt forsknings- och
utvecklingssamarbete med Sandvikskoncernen kring
nya bultar för Vasa. Foto: Anneli Karlsson

6) Genom andra aktörer som når unga – Tekniska museet i Stockholm. Under 2015 tar man in världens
största dataspelsutställning game On 2.0. Foto: Anna Gerdén Tekniska museet

7

8

9

Museerna bör utveckla sitt
samarbete med nya nätverk, dels
med de som kommer ur den nya
informationstekniken men också
där vi kan nå nya grupper genom
föreningslivet. Museerna har en
lång tradition av samarbete med
föreningar, länsmuseerna är ofta
sprungna ur hembygdsrörelsen
och många mindre museer
drivs av föreningar. Att fortsätta
utveckla samarbetet med
föreningslivet är viktigt för att
fortsatt uppfattas som
trovärdiga.

Kulturens roll för hälsa och
välbefinnande har uppmärksammats alltmer under senare år.
Här finns ett stort utvecklingsområde även för museerna. Genom
att spela en aktiv roll för att vara
med och utveckla hälsofrågorna
kommer museet att tydligt bidra
till människors ökade livskvalitet.
Detta blir inte minst viktigt i en
tid då vi lever längre och har
större krav på meningsfull fritid.

Museer är kunskapsorganisationer och det livslånga lärandet
bör vara i fokus i samarbetet
med andra. Forskning i samarbete med universitet och högskolor
är en motor för att museerna ska
kunna fortsätta ha hög trovärdighet. Samlingarna är grundläggande och museers kunskaper
både i form av samlingar och
kompetens kommer att vara av
största betydelse även i arbetet
med demokrati och mångfald. I
det sammanhanget bör museernas roll att ge perspektiv på samhället understrykas.

Genom andra nätverk
för engagerade

7, 10

Genom utvecklad syn
på hälsoperspektivet

Genom ökat fokus på
kunskap och forskning
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11

Museer har stor betydelse för
sysselsättningen både som
arbetsgivare och indirekt genom
besöksnäringen och dess
ekonomiska avtryck. Men
museer har också en lång
tradition av att skapa meningsfulla arbeten i tider av stor
arbetslöshet. Ett flertal av de
arbetsmarknadsprojekt som
drivits genom museerna har
ansetts som mycket framgångsrika. Via samarbete med
arbetsförmedlingen kan museerna också nå nya målgrupper.
Många av de ungdomar som
kommit i kontakt med museer via
den här typen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inga
traditionella museibesökare.
Efter anställningen på museet
har många av dessa däremot en
helt annan syn på museet och
vad det representerar.

Museerna kan i sitt miljöarbete
såväl verka som förebilder och
direkt drivande där några
exempel är att sköta om och
utveckla kulturmiljöer med
naturhänsyn, att återanvända
utställningar på flera platser och
att kontakterna med omvärlden
ställa krav på miljöhänsyn.

Genom att skapa arbetstill
fällen och integration

Genom att ta aktivt
ansvar för miljön

12

Genom att ta aktiv
del i besöknäringen
Samarbete med andra aktörer i
besöksnäringen är en nyckel till
att museerna kan fortsätta locka
fler besökare. Redan nu finns
många samarbeten med olika
aktörer men detta kan fördjupas
och utvecklas än mer i framtiden.
Att vara en tydlig del av sin
regions eller stads strategi och
dess handlingsplaner för
besöksnäringsutveckling och att
ta del i de diskussioner som förs
kring detta är viktigt. I det kan
rymmas saker som koordinering
av öppettider, utvecklad biljettförsäljning, samordning av
evenemang och utbildningar och
gemensam marknadsföring.

Det finns också en tydlig utvecklingspotential när det gäller
koordinering mellan museet som
besöksmål och kulturmiljöerna
som besöksmål i landskapet.

14

13

Genom utvecklad teknik
för kommunikation
Den tekniska utvecklingen ger
nya förutsättningar att både nå
ut och utveckla museibesöket.
Från att tidigare ha arbetat med
att få människor att komma och
besöka museet, bör arbetet
utvecklas till att både handla om,
före, under, efter och i stället för
ett besök. Från att tidigare ha
arbetat med ett enskilt möte med
besökaren går det i stället att
bygga upp långsiktiga relationer.
Därigenom förflyttas också
perspektiven på vad ett museum
är. Tekniken kan också hjälpa till
att utveckla det individuella
besöket till att passa olika
människor och grupper. Genom
tekniken finns även utökade
möjligheter att skaffa nya
kunskaper om besökaren.

14) Genom att släppa in entreprenörer
– Guitars the Museum i Umeå.
En tidigare skola som omvandlats till
museum, musikscen och musikaffär
ihop med 4sound.
8) Genom utvecklad syn på hälsoperspektivet – Nationalmuseum. Möte
med minnen. Svenskt demenscentrum
och 83 svenska museer skapar
program som anpassas för personer
med demenssjukdom och deras
anhöriga. Foto: Sofia Karin Persson
Nationalmuseum

8
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14

15

16

Museer har traditionellt utvecklat
mycket av sin verksamhet på
egen hand eller genom att köpa
experthjälp. För att nå nya
grupper av besökare så behövs
också nya former av samarbeten.
Att släppa in kreativa entreprenörer på museiområdet är viktigt
för att utveckla nya produkter.
Det finns redan nu en trend att
företag och entreprenörer startar
egna museer. En trend som
sannolikt kommer bli starkare i
framtiden. Om samarbetspartners blir verksamma både i
museerna och med museernas
samlingar så ökar förutsättningarna att både få in nya idéer, ny
teknik och nytt kapital. Dessutom
får museerna nya förespråkare.

Samarbete med sponsorer
behöver utvecklas ytterligare.
I nuläget är det en ganska
blygsam del av många museers
ekonomi. Det är viktigt att
sponsorsamarbete, liksom alla
samarbeten, tydligt utgår från ett
”win-win” koncept. Framgångsrik
sponsring tar sin utgångspunkt i
att långsiktigt bygga upp
relationer med tydlig transparens
mellan aktörerna. Kortsiktig
sponsring där inte utgångspunkterna är tydliga kan bli kontraproduktivt, medan långsiktigt
samarbete ofta leder till framgång som inkluderar mer än bara
ekonomi och synlighet.

Kulturens betydelse för regional
utveckling genom utveckling av
besöksnäring och som en viktig
resurs för infrastruktur är välkänt
och numera påvisat via forskning.
Utifrån detta borde mer resurser
ur EU:s regionalfonder komma
kulturen och museerna till del.
För att utveckla museernas
potential i regional utveckling så
behövs kunskap om vad
satsningar kan innebära spridas
till beslutsfattare och handläggare av EU-stöd. Skrivningarna i
EU-programmen behöver samtolkas och museerna behöver
utveckla sitt sätt att skriva
ansökningar. Museerna behöver
också ta del av de gemensamma
EU-programmen och samarbeta
över nationsgränser i större
utsträckning.

Genom att släppa
in entreprenörer

Genom långsiktig
relation till sponsorer
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Genom utvecklade
EU-ansökningar

Riksförbundets
åtaganden framöver
Bevaka och belysa
Två viktiga indikatorer för hur framgångsrika museerna är på att engagera deltagare är
mängden besökare och om museerna lyckas nå ut till en bredare målgrupp. Riksför
bundet Sveriges Museer kommer fortsatt bevaka besöksutvecklingen för att belysa
den i den offentliga bilden vi ger av museerna som samlad kraft.

Inventera framtidsorienterade projekt på museerna
Just nu undersöker vi intresset för att satsa på framtidsorienterade projekt på museerna
för att genom dem spegla den fortsatta utvecklingen av Museisverige.

Fortsatta öppna forum för utbyte
Nu undersöker vi också möjligheten att fortsätta den typen av breda forum för utbyte av
erfarenheter som visionsseminarierna utgjort under 2014. En start för utbytet är att utöka riksförbundets hemsida med en ”erfarenhetsbank” där vi samlar goda exempel på
den framtidsinriktade utveckling som äger rum, inte bara på våra svenska museer utan
även ur ett mer globalt perspektiv.

Forskning om museernas betydelse
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16) Genom utvecklade EUansökningar – Marinmuseum
Karlskrona. Ubåtshallen
utvecklas bland annat genom
finansiering från Europeiska
regionala utvecklingsfonden.

I europeisk jämförelse ligger svenska museer i topp vad gäller andel av befolkningen
som går på museer. Samtidigt ser vi att museer brottas med ekonomin. Vi vill därför undersöka hur viktiga museerna är för samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Riksförbundet har under 2015 tagit initiativ till samarbete med Göteborgs handelshögskola, finansierat med medel från regeringen, för att utveckla kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling utifrån museibranschens del i svensk besöksnäring. Ambitionen är att se på
aspekter för upplevelse, samhälle, finansiell påverkan och hållbarhet.

Bakom processen
Styrelsen Riksförbundet Sveriges Museer:
Yvonne Hagberg, Kjell-Åke Hansson, Rasmus Jonlund, Pernilla Klingofström,
Isabella N
 ilsson, Robert Olsson (ordförande), Mats Persson (generalsekreterare),
Lillian Rathje och Stina Westerberg
Processen har genomförts med stöd av Riksutställningar
Maria B Olofsson, Riksförbundet Sveriges Museer: Intervjuare och sammanhållande
för skrivandet
Pernilla Glaser: Processledare för seminarierna och idégivare
Karin Henriksson, Riksutställningar: Skapade föreläsnings- och inspirationsdelen av
seminarierna utifrån omvärldsanalys.
Mårten Jansson: Referat vid seminarierna samt dokumentation av seminariematerial
Stefan Lundblad, Statens maritima museer: Omvärldsanalys samt analys av
seminarierna
Eric Fugeläng, Riksutställningar: Analysstöd
Tack till de som låtit sig intervjuas:
Bertil Bäckström (Kulturparken Småland), Helena Faxgård (Svensk Scenkonst), Anna
Hag (Visita), Ola Hannerud (Härjedalens fjällmuseum), Jonas Heintz (Teckningsmuseet i
Laholm), Katti Hofflin (Stadsbiblioteket i Stockholm), Carolina Jonsson Malm (Kalmar läns
museum), Katarina Kallings (Sveriges Fängelsmuseum), Tina Karlsson (Friluftsmuseet
Gamla Linköping), Anneli Kunosson (Västskällands museum), Erika Larsson (Murberget
Länsmuseet Västernorrland), Örjan Molander (Kalmar läns museum), Jan Nordwall (Hembygdsförbundet), Torgärd Notelid (Jamtli), Sofie Nyman (Historiska museet), Jonte Nynäs
(Akvarellmuseet), Caroline Owman (Kulturen i Lund), Wern Palmius (Specialpedagogiska myndigheten), Christian Penalva (Göteborgs stadsmuseum), Helena Persson (Norrköpings konstmuseum), Henrik Selin (Svenska institutet), Ann-Charlotte Spegel-Berg
(Statens fastighetsverk), Gunilla Stenberg (Hälsinglands museum), Gunilla Stillström
(Riksidrottsmuseet), Jesper Strömbäck (Demokratiinstitutet), Mimmi Tegnér (Malmö museer), Deborah Thompson (Falkenbergs museum), Jenny Westfält (Gotlands museum)
Tack dessutom till alla som lämnat inspel till arbetet i den dialog som vi fört i seminarier,
i andra möten och nätverk samt under våra resor i Museisverige.

Grafisk formgivning och omslagsfoto: Mia Dansdotter Nilsson. Stockholm 2015
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