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Till statsrådet och chefen
för Kulturdepartementet

Genom beslut den 25 februari 1993 bemyndigade regeringen chefen för
Kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo, tillkalla särskildatt ut-en
redare för mål- strukturfrågorgöra översyn och inomatt deten av m.m.
statliga och statsunderstödda museiväsendet.

Med stöd regeringens bemyndigande förordnade departementschefenav
den 12 1993 ambassadör Bengt Säve-Söderbergh särskildmars att vara
utredare.

Till utsågssekreterare den 20 april 1993 ekonomie doktor Kim Forss och
den 1 maj byrådirektör1993 Bo Nilsson.

Genom tilläggsdirektiv den 6 maj ändrades tidigare bemyndigande och en
kommitté, omfattande högst fem ledamöter, tillkallades. Ambassadör Bengt
Säve-Söderberghs funktion ändrades den 24 maj 1993 till kommitténsatt vara
ordförande.

Till ledamöter förordnades den l juni 1993 riksdagsledamöterna Göran
Åstrand m, Harriet Colliander nyd, Björn Kaaling s skribentensamt

ÅstrandKarin Perers c. Göran den 1 september 1993 riksdags-ersattes av
ledamoten Jan Backman m.

Kommittén har antagit "Museiutredningen".namnet
Museiutredningen har mångfacetteradearbetat med frågeställningar, som

vårcentrala förär historia våroch för framtid. Vad det egentligen handlar om
något såär vårtspännande kollektiva minne och det därmedsom samman-

hängande bildningsuppdrag, själva syftetär med verksamhet.som museers
Betänkandet innehåller såväl teoretiska empiriska och baserasansatsersom
museologiska såväl organisationsteoretiska källor. förstaI hand har visom

eftersträvat betrakta medborgarensatt perspektiv.museerna ur



förståförmånen få in sökavi haftbegränsad tid har trängaUnder atten
Vi formelltkomplexa problem. harförslag till lösningardärefter läggaoch

vår arbetsmetod inneburit vi isamtidigt harlitengjort detta i attgrupp, menen
kring museivärldeni ochhaft kontakt medolika former än tusen personermer

vårtform framförai dennaVi villoch utomlands. äveni Sverige attpassa
vårtentusiasm berikatsin kunskap ochtill alla dem,tack genomsomvarma

utred-gäller detta deminstdetta betänkande. Intearbete och sompersoner,
återfinns i betänkandetsdelstudier,genomfört de olikaningens uppdrag som

bilagedel.
bildning."Minne ochkommittén betänkandetHärmed överlämnar

helt enig i sina förslagKommitténoch organisation.uppdrag ärMuseernas
överväganden.och

slutfört.uppdrag därmedUtredningens är
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Utgångspunkter1 och metod

Inledning

Museiutredningen behandlar i första hand det statliga och statsunderstödda
museiväsendet. detI här kapitlet skall vi beskriva hurnärmare museiväsendet

vilkaoch olika organisationer bestårdet årensUnderut lopptyperser av av.
har museivärlden utvecklat begrepp och kategorier kanske inte kändaärsom
för alla läsare. Vi börjar därför med beskriva De läsare haratt systemet. som

förflutet i museibranschen kommer känna igen sig ochett kan rasktatt
vidare till avsnitt.nästa

En slutsats denna översikt museiväsendet mång-är mycketärattav
facetterat. finns mångaDet de har skilda huvudmän ochtyper av museer,

frånfinansieras olika källor. Det ställer krav god vetenskaplig metodstora
skall utveckla kunskap museiväsendets organisation. Utred-om man om

ningen har haft ambition samla in data kan verifieras ochattsom som
diskuteras Vi skall i möjligaöppet. utsträckning basera destörsta slutsatser

redovisas empiriskt material. I den delen kapitlet redovisassom senare av
därför hur gåttarbetet har till och hur tillförlitlig systembeskrivningenpass
och den vidhängande problemanalysen

1.1 Sveriges museer

Utredningens direktiv mål- och strukturfrågoröversynavser en av m.m.
inom statsunderstödda be-det statliga och museiväsendet. Betänkandet
handlar emellertid inte endast dessa samhällsuppdrag och verk-museets
samheter; De. statliga och. statsunderstödda uppg-i-fteroch denmuseernas

ingårstruktur de i har betydelse for andrastor även verksamhetermuseets
och förhållandedessas till sin publik., Utredningen beskriver detta i
betänkandet. Utredningens utgångspunkt i detta avseende statligär en
museiorganisation och struktur arbetsfördelning inom denna,samt en som
dels vuxit fram följd historiens nycker och dels under årsom en av senare
påverkats framförallt två utredningar.av

De statliga under Kulturdepartementet omfattarsorterarmuseer, som
femton centrala statsbidrag utgår till tjugosex regionalamuseer. museer varav
tjugofyra länsmuseer.är De kommunala i Göteborg och Malmö harmuseerna

regional verksamhet motiverar utgårstatsbidrag till dem.en ävenattsom
Statliga bidrag lämnas dessutom till vissa andra också sorterarmuseer som
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Statens försvars-Till detta kommernedan.Kulturdepartementet,under se
univer-Försvarsdepartementet ochunderhistoriska sorterarmuseer, som
verks-de s.k.Utbildningsdepartementettillhörsitetsmuseerna samtsom

organisatoriskt hörm.fl.,JärnvägsmuseetPostmuseum, sommuseerna
frågadepartementsornråde statliga verket i hör.till vilket detdetinomhemma

två stiftelser. Myndig-åtta ochmyndighetercentralade ärAv museerna
historiska Kungl.historiska StatensStatens mynt-heter är museum,museer

Nationalmuseet,konstmuseerStatensMedelhavsmuseet,ochkabinettet
Östasiatiska Naturhistoriska riksmuseet,museet,ochModerna museet

Hall-Skoklosters slott ochmuseum-etnografiska, Livrustkammaren,Folkens
SjöhistoriskaSjöhistoriskaLSH, Statens museetwylska museet museer

Stiftelsermusiksamlingar.Statens ärochArkitekturmuseetVasamuseet,och
TekniskaochNordiska museet.museet

DansmuseifondenArbetetstill stiftelsemalämnasStatliga bidrag museum,
Lidingö-Olga MillesCarl ochDrottningholmsDansmuseet, teatermuseum,

Stat-galleriet och Skansen.ThielskaMillesgården, Strindbergsmuseet,hem
Föremålsvård i Kiruna.till Stiftelsenbidrag lämnasligt även

Åjtte år 1983bildadesSamemuseumFjäll- ochSvensktStiftelsen av
Svenska SamernasJokkmokks kommun,landsting,Norrbottens länsstaten,

Ätnam. övervägande deltillfinansierasVerksamhetenoch SameRiksförbund
Vattenfall AB.från statliga bolagetdetmedelav

utgåstatsbidrag skallfattat beslut1994den 29Riksdagen har attommars
iUmeå, Sveriges InvandrarmuseumiBildmuseeti Malmö,till Rooseum

juli 1994.fr.o.m. den lStockholmiJudiskaBotkyrka museetsamt
års utställningssak-musei- och1965utreddeåren 1965-1974Under

kulturminnesvård, och utställ-områdenaMUS 65 dekunniga tre museer
deijanuari 1973. För1973:5SOUBetänkandet Museernaningar. avgavs

betänkandet lagtsåren efter detvidkommande kom attattcentrala museernas
iså småningom resulteradeorganisationsutredningar,antalpräglas ett somav

exempel kanvi har. Som näm-centralmuseernaorganisationden som nuav
Nationalmuseet,organisation mednuvarandekonstmuseersStatensnas

Östasiatiska organisation ochingående iochModerna museetmuseet samma
HallwylskaochslottSkoklostersLivrustkammaren,sammanslagningen av
utredningenleddedelFör länsmuseernasmyndighet LSH.tillmuseet en

myndighetsuppgifterkulturminnesvårdensskiljandetillframfrämst ett av
vid1976 inrättadeslänsantikvarietjänsterinnebärandefrån länsmuseerna att

länsstyrelserna.
StatensuppdragregeringensgenomfördesutredningenandraDen av

föruppgifter ochcentralagällde dekulturråd 1985-86 och ansvarmuseernas
kulturrådet 1986:3. Utred-frånMuseiförslag,museiväsendelandets rapport

indelningtillorganisationsförändring,någontillframleddeningen enmen
övrigaochnämligentvå kategorieride centrala ansvarsmuseermuseernaav

centraladetydliggöraindelningSyftet med denna attcentrala varmuseer.
10
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de övriga i landet. Fem centralagentemotmuseernas ansvar museerna museer
Nordiska Historiska Folkens museum-etnografiska,museet, museet,-

Naturhistoriska riksmuseet och Statens konstmuseer företrädda National-av
och Moderna utsågsmuseet för samordning ochmuseet att attansvara en-

ståndsamverkan skulle komma till inom verksamhetsområden bety-storav
delse för landets utveckling. Dessa benämndes därförmuseers ansvars-

fickövriga benämningen dåspecialmuseer, de inom sina respektivemuseer,
ämnesområden har omfattande samlingar och specialistkompetens.stor
Utredningen analyserar och värderar den nuvarande statliga museiorganisa-
tionen ingåroch den struktur de i den betydelse denna har för landetssamt
växande antal vilka de kommunala och lokalamuseer, av museerna, genom
sin närhet till publiken, få allt betydelse iväntas det svenskastörre musei-en
landskapet.

1.2 studeraAtt komplexa system

Det finns 216 i den officiella statistiken, fördelade 196 musei-museer
institutioner. I landet finns det ytterligare drygt 500 verksamheter kanskesom
skulle kunna Det finns institutionerrad ledande iärvara museer. en som
förhållande till och väl fungerande museisystem förutsättaskanettmuseerna,

i samverkan med mängder andra organisationer. Museiväsendet haragera av
relativt kanske kommeröppna gränser, med tiden.öppnas ännuattsom mera
Många vill och har eller mindre väl utvecklade synpunkterstyra systemet mer

hur fungerar. dådet Hur kan kommitténs direktiv omvandlas till en
konkret utredningsplan med högt ställda ambitioner vad beträffar empirisk
datainsamling, tillförlitliga och praktiskt användbara resultat

utgångspunktenDen första för utredningen det inte finns någonattvar
enskild källa till information och kunskap Verkligheten ochsystemet.om
dess problem i denna komplexa organisatoriska miljöer upplevd,typ ärav
och den upplevs olika skilda någonDet betraktarav personer. som som

viktigaste samhällsuppgift kanske andra vill förpassa till historiensmuseets
skräphög. främstaDet hindret för utveckling kanske inte harett museums
någon praktisk relevans för Slutsatsen det ärett annat attmuseum. av en
utredning denna måstekaraktär komma så mångai kontakt med människorav
och organisationer möjligt. Kvantiteten intervjuade tillfrågadeochsom
olika har sig,värde i och vi har därför så mångasätt efter kontaktersträvatett

möjligt i museisektorn.som
utgångspunktenDen andra för utredningen det inte finns någonattvar en-

staka metod sanningen organisatoriska fenomen. Vid intervjuersom ger om
någrakanske problem framställs i dager enkätgenomgång.vidänannan en

Varje undersökningsmetod har sina felkällor, fleraanvändaattmen genom
metoder och spegla slutsatserna varandra ökar fåchansen korrektmot att en
situationsbeskrivning. månI den resultaten motstridiga detär llger en upp-
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följande skall vi kort de metoderfördjupa studien. I detmaning presenteraatt
använts.som

Intervjuer1 2. 1.
mångagång och dessa harviutredningens har mötenUnder mött personer,

medintervjuer. Vi har systematiskt arbetatregel haft karaktären treavsom
med anteckningarIntervjuerna har dokumenteratsintervjusituationer.typer av

sedan redovisats ochgenomfört intervjun och harden eller de somav
tillförlitlighet varierarAnvändningssätt ochkommitten.inom heladiskuterats

intervjutyperna.de olikaöver
ostrukturerade De har hu-informella, intervjuer.vi haftdet första harFör

sekretariateti kommitten ochenskilda ledamötervarit samtalvudsakligen som
någoninte följt särskildmuseiväsendet. De harförmed företrädarehaft

två syften. utredning-för Iintervjuer harhär använtsstruktur. Den typen av
fåmuseiväsendet ochinformationde förinledande fas användes att omens

problemområden. impressio-Desärskildaintroduktion tilltentativ engaven
oviktigt, informationviktigt ochkunde tänkasvadnistisk bild varasomav

varför struktur ochförhållanden viss bakgrund tillochsärskilda ar-enom
den härslutfas användesI utredningensdebetsprocesser gör. ty-ut somser

framkommitbild och de slutsatserverifiera denintervjuer för att somavpen
sofistikerade undersök-metodologisktochformellade meragenom mera

också information, ochskildafall fannsdelningsinstrumenten. I typer aven
verifikationer materialet.för riktadeinformella intervjuernadå användes de av

lång här karaktären.haft rad samtal denkommittémedlem harVarje aven
företrädesvisostruktureradeformella intervjuer,vi haftdet andra harFör

sju ledamöterna ikommunala Deochvid besök länsmuseer museer.
två kommunalalänsmuseer ochellerbesökte iutredningen treomgrupper

Vidi skilda delar landet.och statligauniversitetsmuseer museer avmuseer,
styrelser, chefer och delarsammanträffade vi medbesökdessa avmuseernas

Vi strävade efter besökaSamtidigt besöktespersonalen. att museermuseerna.
mednå ocholikadelar,i alla landets typersamt att museer museerav

erfarenheter. Sammanlagt besöktessärskilt intressantaellerspecifika problem
åtskilliga kommunala ochtvå universitetsmuseer,nio länsmuseer, museer

andra museer.
strukturerade med ledningenformella intervjuervi haftdet tredje harFör

for-Utredningenoch kommunalastatliga, regionalaför urvalett museer.av
frågor, åtskilligabestående medintervjuprotokollmulerade öppnaartonett av

tillägg. Detta sändestill utvikningar ochunderrubriker och möjligheter som
för utred-företrädaremuseichefer och andraregel till de systemetut som

förbereda sig, tänka igenomfick de möjlighetträffade. Därmedningen att
siffror, organisationsplaner,fram underlag i formoch eventuellt ta avsvaren

frågornavi igenomintervjutillfällena gickVidStyrelseprotokoll och annat.12
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systematiskt och förde protokoll Dessaöver har sedan också disku-svaren.
i kommittén och erfarenheterna harterats vägts Dessa intervjuersamman.

gjordes utredningens sekretariat, ibland tillsammans med eller fleraav en av
utredningens ledamöter. Sammanlagt gjordes drygt trettio intervjuer denav
här karaktären.

1.2. 2 Enkäter

Utredningen har enkäter direkt frånsänt sekretariatet,ut tre de olikamen
studier gjorts med hjälp har också arbetat med dettaexternasom av personer
instrument. Två utredningens enkäter omfattande. De riktades tillav var mera
anställda vid och till ledamöter i museistyrelser. Ytterligare enkätmuseerna en
sändes till universitetde har i sin organisation. Eftersom detsom museer
endast fyra universitet, alla besvaradeär enkäten, det knappast rele-ärsom

någonföra metodologisk diskussion denna.vant att om
Museiutredningen sände under månadoktober 1 100 enkäter tillut an-

ställda inom museisystemet. Syftet få bredare frågorperspektivatt ettvar
personalomsättning,rör vidareutbildning, kompetensutvecklingsom samt

värderingar organisationsfrågor. Utredningen använde svenska museiför-av
eningens adressregister. De svarande ombads sina synpunkter anonymt.ge
Totalt erhölls 404 dvs. svarsfrekvens knappt 37%. fårDetsvar, en anses
dåligt och leder till bör tolkas restriktivt. Låga svarsfrekvenseratt svaren
brukar kunna härledas till; a de svarande inte intresserade denäratt av
frågeställning de ombeds sig dåligteller b utformade fråge-yttra om,
formulär.

Det möjligt relativtär del de erhöllatt enkäten intestoren av som var
intresserade frågeställningen. Museiföreningens adressregister innehållerav

del människor inte anställda vidär ca 100 personer, delen som museer en
arbetar med tekniska funktioner fotografer, bibliotekspersonal etc.som
de arbetar i butiker, kassa, garderober,samt Tillsammans utgörsom m.m.

dessa kategorier drygt 400 Räknar bort dessa har vipersoner. en svars-
frekvens 58% Det fortfarande såinteär bra, ändåresten. utgörav ettmen
säkrare underlag för slutsatser.

Frågeformuläret långt,relativt ändåbörär inte 20 minuteräntamen mer ca
besvara. frågornaEftersom ofta har formen påståendeatt organisa-av om

tions-, mål- strukturfrågor,och kanske de känns främmande för delstoren
de anställda. De lämnat in har pådock inte klagat formuleringav som svar

eller förekomst svarsalternativ vid flervalsfrågor. Det vanligtärav attannars
del de och tycker dålig,enkätstor inteanonymt, ären av som svarar en

tvekar uttrycka sitt missnöje. svårtVi har dåligt formulär skulleatt att attse
lågaförklaring till den Svarsfrekvensen, läsaren kan dock bildavara en men

sig uppfattning i utredningen.en egen
13
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Som det visar sigpåverkar tolkningen enkäternaSvarsfrekvensenHur av
råder samstämmighet bland deentydiga.många ganska Det storär av svaren

någrasannolikt ytterligare hundra0rd fögamed andrasvarande. Det är att
skulle förändra bilden. Men därsvarsfrekvens 80 %säg svars-ensvar —-

förstås försiktig tolkningen,medbörjämnarefrekvensen är vara meraman
hålla vilka svarande dvs.då också i minnet deklokt är;det kanoch attvara

i museisystemet. Detderas funktionålder, akademiska utbildning ochderas
huvudsakligen akademiker,enkätende besvarat ärär värt attatt notera som

chefsnivå.medelålder ofta med befattningarochrelativt högmed
Utredningeni museistyrelser.till ledamöterenkäten riktadesandraDen

102styrelser ochtill ledamöteri länsmuseers309411 enkäter,sände ut varav
betydligtSvarsfrekvensen härstyrelser.centralmuseersledamöter itill var

Detcirka 70% utsända enkäter.286 dvs.fick inUtredningenhögre. avsvar,
och det slutsatsernaförsta enkätenvad gäller den görbetydligt bättre än attär

några reservationer. Vidsärskildatillförlitligakan betraktasoftast utansom
ofta intetvå museikategorierna, detskiljer vi de ärredovisningen men

åsikter ledamöternaoch erfarenheterskillnad denågon större som ger
Statviewstatistikprogrammetdatabas ilagts inför. Svaren haruttryck en

vikorrelationsanalyser harutredningen gjorttillfällenvid deoch3.0 som
inte huvud-Vi har valtmaterialet.icke-parametriska att tyngaanvänt test av

sådana resultat har deredovisningar dessa,med när presenterastexten menav
signiñkans.statistiskoch verifieradmetodermed dessagjorts

Djupstudier1.2.3

problemområden inom musei-fannsfram till detsnabbtUtredningen kom att
ovannämnda och medmetodermed andrabehövde analyseras änsektorn som

sekretariat företrädde. Fyrautredningenssakkunskap denän somannan
framtid och särskiltgälldeförstahuvudområden definierades. Det museernas
Kometprojektet vidkontaktadeUtredningenförhållande till ungdomar.deras

kvinnormeddärigenom kontaktoch ficki StockholmFryshuset tre somunga
idealiskt skullevision hursig skapa samt attut,ettatt museum setog avenan

Vide svenskahur detvisiondennasedan utstämma mot museerna.serav
någotbesökarintervju ellernågon form enkät,användaskulle kunnatäven av

utanförstående,någonlåtavärde ifinns dockDet utaninstrument. attettannat
få uppgift granskaimeningar,förutfattadeinsikter ellersärskilda att en

dettavision huransträngning skapaordentligverksamhet och avengenom en
årrelief denoch skarparedjupkunde utvecklas. Detfenomen annatett enger

utredningens bilagedel.ifråga återfinnes iStudienfram.vision växersom
ihar legatsarnhällsuppdragMuseernasområdet gällde historien.andraDet

detundersöka hurangelägnaoch viintresse,utredningensför attcentrum var
museologiförinstitutionenkontaktadesDärförförändrats.fram ochvuxit

återfinnesi denresulteradeUmeå och detuniversitet, rapportvid somsom14
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bilaga i utredningens bilagedel. områdetDet tredje gällde forskningen vid
Vi behövde kvalitativ genomgång museiforskningen. Vimuseerna. en av

ansåg framtiddess bör dess kvalitet, sådanochavgöras kunskapatt utanav
kan knappast framföra trovärdiga slutsatser huruvidaman om museernas
forskning Många frågorbör främjas. ocksåberör museiforskningens
institutionella förankring, dess karaktär och vilka står tillresurser som

tvåförfogande. De studierna forskningen återfinnes också i bilagedelen.om
beståndSlutligen har materiella vittnesbörd det förflutnamuseernas av om

granskats i särskild ordning. En studie initierades för kartlägga läget vadatt
vårdbeträffar registrering, och konservering. Inte minst viktigt skapaattvar

underlag för åtgärdabedöma det möjligt problemen,är viett att attom som
Äveninledningsvis visste återfinnsden studien i bilagedelen. Destora.var

fem studierna refereras i betänkandets huvuddel, och demmen var en av
innehåller detaljuppgifter och bör värdefulla för demresonemang som vara

särskilt sig för område.intresserar respektive De kompletterar den textsom
följer i kapitel 2 till och den intresserad djupareär analyssom som av en

hänvisas till bilaga.respektive

1.2.4 Gruppdiskussioner, konferens och resor

Många synpunkter utvecklas bättre vid mellan fleramöten vidänpersoner
enstaka intervjutillfällen. Utredningen har efter så mångamedsträvat möte
intresseorganisationer inom museivärlden möjligt. Vi har allamöttsom

såbranschorganisationer och alla samordningsgrupper inom musei-gott som
Vi har företrädare för olika förmött personal, särskildasystemet. grupper av

Åjtte,kategorier försvarsmuseer och Svenskt Fjäll- ochmuseerav som
Samemuseum. Utredningen har haft omfattande med företrädaremötenmera
för Riksutställningar, kulturråd,Statens Riksantikvarieämbetet och kulturde-

Vi hafthar med företrädare för Skolverketmöten och andra bild-panementet.
ningsorganisationer, för belysa informationsteknologins inverkanmöten att

museivärlden, hanteringen säkerhetsfrågor, personalutbildning,av m.m.
ocksåUtredningen ihar sin helhet till Göteborg och Malmö förrest att

besöka intervjua museiledningarna, styrelseledamöter före-samtmuseer,
trädare för de politiska partierna. börjanI november utredningen tillresteav
Danmark, Nederländerna och Storbritannien för i respektive länder besökaatt
museidepartement och de finns för museisystemen inomstyrorgan som
respektive lands kulturpolitik. Utredningen sammanträffade med politiker,
tjänstemän och museichefer besökte antalsamt ett stort museer.

Inför slutarbetet anordnades konferens med frånhundratal deltagareetten
stårlandets och organisationer museisystemet Utredningennära.museer som

presenterade delar sin problemanalys framoch lade resultatet studierdeav av
gjorts, bland de nämnda enkäterna till personal ochannat samt sty-som ovan

gångrelser. Under konferensens lyssnade utredningen till de tolkningar som 15
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Konferen-till lösningar presenterades.de förslagauditoriet gjorde, och som
den empiriska delenutredningen förcentral plats ihade att presenteraensen

möjligt.så tolkning detta skedevårt vid och bredarbete samt somavenav

Kvantitativa data1.2.5

kostnadsuppgifterockså besöksstatistik,sigharUtredningen använt mm.av
från musei-från källor, dvs. SCBsekundärahuvudsakligenkommerDessa
också musei-kulturråd. Utredningen refererar denfrånoch Statensstatistik
också regeringensIbland användsi ESO 1994.presenteradesstatistik som

anslagsframställningar.statligadebudgetpropositioner samt museernas
haft förfogande inte tagittid vi tillgrund den kortaharUtredningen av

i det härvill dockmaterial. Vinågot statistiskt ävenfram noteraeget
åtminstone två årmuseiornrådet regelstatistiken ärsammanhanget att som

skiftarsvårtolkad Skansen,eftersomgammal. Den är stora t.ex.museer,
tillfålligtvispåverkas enskildaUppgifterna stängerhuvudmän. museerav om

påverkas givetvis skarpaStatistikenreparationer.ombyggnad ellerför av
ocksåSå det understrykerskall detpublikens smak.svängningar i vara, men

Våra rekommendationer kommertidsserier.långa, jämförbarabehovet av
museistatistiken.behandlaäven att

Läsanvisning1.3

två inne-första deleni delar. DenbetänkandeUtredningens presenteras
förslag tillproblemanalys ochutredningenshåller medhuvudtexten,

läsarenenhetlig modell. FörföljerKapitelindelningenlösningar. atten
innehållet varjei inledsbildskaffa sigskall kunnasnabbt textenaven

ordning.i vilkenbehandlas ochskallöversikt vadmedkapitel av somen
först teoriregel behandlasunderrubriker. Somtiokapitel har fem tillVarje

förslag till lösningar.och sedanproblemanalys,därefterbegrepp,och
itill de ställendirekt anslutningförslag ifram sinaUtredningen för texten

Varjediskussionen.ifråga förslagenområdet behandlas; växerdär ur
förslag,sammanfattningavslutas medkapitel tarmest menuppsomen

analysenavsnitt iCentralabakomliggande analysen.dendeläven en av
på färgadeframhållas presenteradesärskilt bör äreller förslag som

sammanfattade iförslag dessutomUtredningens ärtonplattor. en mera
kapitelform ifördjupad

kapiteldirekt tillkanförslagenintresseradDen år mest avsom
kapitelvid varjefinns ärsammanfattningarinledningar ochi deTexten som

delarvilkabestämmaläsa dem,möjligtså skalldetskrivna att manatt vara
snabbtEttoch vidare. sättalternativt hoppa över, attfördjupa sigvill



Utgångspunkter och metod

sig in i utredningensätta läsa inledningarär till och sammanfattningaratt av
kapitel 2 till och med därefter hela kapitel 8 sammanfattarsamt för-som
slagen i detalj. Den därefter vill tillbaka och djupare i hittarsom texten
sannolikt i respektive avsnitt.rättsnart

Sammanfattning

Utredningen har haft relativt kort tid till sitt förfogande. Arbetet har bedrivits
månader.under tio Den första delen det här kapitlet åskådliggjordeav att

museisystemet komplext organisatorisktär och detett ställersystem stora
krav de instrument och metoder kommer till användning i arbetet. Isom
korthet kan utredningens arbete indelas i fyra faser:

En lyssnande fas. Under och tidiga hösten utredningenmöttesommaren
antal museisammanslutningar, och enskildaett stort långmedpersoner er-

farenhet och i branschen. Under den här tiden utredningen deltogvana av
tidigare museiutredningar, olika utvärderingar, skilda och dokumentrapporter

museifrågor.om
frågandeEn fas. Under hösten genomförde utredningen fokuserade inter-

vjuer vid besök länsmuseer och centralmuseer vid de kommunalasamt
i Göteborg och Malmö. Samtidigt sändes enkäter till 1.000övermuseerna ut

anställda i till 300 ledamöter i museistyrelser. Utredningensamtmuseerna,
beställde fyra studier med syfte belysa särskilda problemområden: forsk-att
ningen vid vård- och konserveringsbehov, samhälls-museerna, museernas
uppdrag i historisk belysning, visionär framtidsstudie ungdomarssamt en om
förväntningar museisystemet.

bearbetandeEn fas. Under senhösten och vintern har utredningen sam-
manställt det empiriska materialet, kompletterat med uppföljande möten, an-
ordnat museikonferens med hundratalet deltagare följt meden samt mö-upp

på departement och kulturråd. Utredningen ocksåten har riktat särskilden en-
kät till universitetsmuseerna och haft med försvarsmuseerna.möten Utred-
ningen har gjort till Danmark, Holland och Storbritannien för fåen resa att
intryck museiutvecklingen internationellt. Delar utredningen har besöktav av
Norge.

förslagsfas.En De sista två månaderna har utredningen fortsatt analysen
och arbetat fram betänkandet med de förslag följer här.som

Utredningens arbete har kännetecknats hög takt och omfattandeettav
empiriskt arbete. Uppskattningsvis har drygt 1 000 kommit till talspersoner
direkt med utredningen, antingen besvara enkäter, delta iattgenom
konferenser, eller intervjuer och vid museibesök. Många har ocksågenom
varit i kontakt någonmed de författare utredningen beställt studierav av.
Utredningen har arbetat med varandra sinsemellan kompletterande och

innebäröverlappande metoder, vilket visserligen visst besvär för deett som
ombeds och bidra med synpunkteratt ökar tillförlitlighetensvara imen som 17
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såockså redovisa det empiriska materialetefterVi harresultaten. strävat att
i ochverifiera kvaliteten dataunderlagså kanmöjligt läsarenattsomnoga

uppfattning den framförs iocheventuellt bilda sig än somannanen egen
betänkandet.

18



2 Medborgama och museerna

Inledning

föremålDet med människor, personal och vidär mötet närgenom museerna
publik och övrig omvärld intressanta saker händer eller bordemöter som

hända. det här avsnittet behandlar utredningen människornasI medborgar--
går gårsamspel med vilka och vilka inte till olikanas museerna; som som-

fåoch vad de kan museibesöket.utmuseer av

rolleromfrågan organisationFör kunna behandla och i museiatt
museumvadmåste föraväsendet utredningen diskussion ochäretten om

uppgifter museernamål harvilka och i samhället. Varför ska museer
vilkenföremål och kansamla och glädje det medborgarnanytta ge

också dåUtredningen behandla morgondagen; vilka kommeratt attavser
besöka vilka publikgrupper bör vända sig till Svaretmuseernamuseerna,

förståsberor vad har möjlighet erbjuda, de relevantaattmuseerna om
gårför samhällslivet i framtiden. Den tekniska utvecklingen fort, inte minst

fårvad gäller kunskapsbearbetning och kunskapsspridning. Det kon-stora
sekvenser för minst på-Inte kommer den tekniska utvecklingen attmuseerna.

kärnfråganverka själva vad finns mångaIdag det musei-är.ettom museum
definitioner. Utredningen föreslårdem, granskar dem och sätttar ett attupp
definiera dörren till omfattande musei-Sverige,öppnar ettmuseer som mera

invånareberör fler landets och besökare.ett som av
Utredningen studerar det statliga och statsunderstödda museiväsendet,

vilket inte detsamma landets museiväsende. Det här avsnittet klargörär som
skillnaden mellan dessa begrepp och preciserar vad huvudsyftet medärsom

använda statliga förmedel museal verksamhet. nyckelfrågomaEn iatt ärav
månvad det finns nationellt museiområdet.uppdragett

Samtidigt utredningen efter klargöra vad museivä-strävar ärattsom som
mål,sendets erkänner vi finnsdet för andra formulerasättatt utrymme att

mål. Vårt måletformulera nyttoinriktat, åvi vill andra sidansätt äratt men
definiera sådantoch brett, dvs. det finnsöppet sättsystemet ett att ut-

för mål,verksamheter med delvis andra eller med betoningrymme en annan
målen.av

19
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Varför har museer2.1

Frågan varför samhälle lägger det kallas kanettom resurser som museer
många frågan, någotfinnstrivial, det och de skilda tillverka ärmen svar

finns museiexpertersin karaktär. Det till förärattsom menar museerna en
människors nöje, andra de plattform för opinions-liten ärattansergrupp

Åter föremål frånskall bevarabildning i samhället. andra attanser museer
gångna tider för framtiden.

i delar granska dessaUtredningen kommer och andratexten attsenare av
fastslå någrauppfattningar detaljerat, inledningsvis vill vi grund-menmera

mål syfte, vilka kommer ledstjärnor föroch detankar attom museernas vara
följer. utredningens bilaga behandlarsedan I l Per-Unosomresonemang

Ågren definieratsuppdrag har vuxit fram och under historien.hur museernas

museiuppdraget behöver konkretUtredningen ettattmenar ges mer
museiuppdraget har inte gjorts tidigare.uttryck. definition DetEn av

möjlighet inflytandeför medborgarna skall ha ochbehövs utövaattatt en
behövs också för den statliga museipolitikens medelställa krav. Det att

ifråga skall inriktas ochbudget, organisation kunna sakerrättmm,om
uppgiftgenomföras effektivt. väsentlig delMuseernas är att vara en av

kollektiva minne.samhällets

språkbruk förmågadå minneminne I normaltMen vad är attavser en
neurobiologiska funktioner aktualise-information, antalbevara ettsamt som

vi uppfattar förflutna. Själva studietintryck och händelser somsom avrar
minne till psykologins, neurofysiologins ochmänniskors individuella hör

område, störningar minnesfunktionen -tillbiologins det gällernärsamt av~
föremålPå kollektiva minnet varit förpsykiatrin. tid har detäven ve-senare

studium. Utvecklingen inom lingvistik, cybernetik ochtenskapligt antropo-
förståelse förtill betydligt rikare vad kollektivtlogi har lett utgör ettsomen

måste få föremål,minne intryck och bevara in-minne. Ett t.ex. sortera
ihågkommetblirtill minnesdata och Begreppettryck, använt.samt attse

förutsätter användning det bevarats. Data inte levandegörsminne som somav
inte information det enbart potentiellt minne.och används är sägaär att-

användningen blir det information. Pierra Nora 1978 definierar detiFörst
ofminnet "what remains of the the lived realitykollektiva past groups,som

make of the past.what these groupsor
fenomen har sin historia Le Goff,kollektiva minnet seDet t.ex.som egen

Columbia 1992. Sedan tidernas begynnelse harand Memory, UP,History
historia och legender. Vidmänniskors samhällen bevarat sin sägnergenom

minnet, ofta ellerbörjan institutionaliserades kungarhistoriens attgenom
befallde eller arkiv skulle Kung Zimrilim caupprättas.präster att monument

bibliotek, och arkiv i sitt palats i Mari.1782-1759 f.Kr. inrättade museum
håll ocksåPå Eufrat Tigris skapades institutionella minnes-andra mellan och20
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I Egypten biblioteket i Alexandria i historiencentra. medvar ettsenare granne
lika känt I den moderna tiden har minnet blivit hela samhälletsmuseum. ange-
lägenhet och materialet minnas har vuxit exponentiellt, särskilt deatt senaste

åren.hundra
Hur organiseras det kollektiva minnet Påoch varför det helastora taget

fanns från någotdet början inte organiserande subjekt. förstaDe mänskliga
samhällena inrättade inte sin minnesfunktion med hjälp explicit med-ettav
vetande det just minne behövde. Människor förvaltadeatt sinaettvar man
traditioner och berättade förflutna.sägner Det bara blev ochstammensom
vi kan i efterhand konstatera de därmed levde med vad vi kallaratt ett
kollektivt minne.

Annorlunda Alltifrånhar det sedan varit. Zimrilim till Artur Hazelius har
det funnits organiserande subjekt har pläderat för minnesfunktionen ochsom
skapat för den. De har vad skall minnas och de har haftvetatresurser som en
särskild avsikt med minnas nostalgisk minns vår storhetstid,att nytto--
inriktad "det kan bra hur lägger halmtak", omtankeatt vetavara man om4
framtiden "hur skall våradet med någotvattendrag", eller annat.-
Kanske har historiens ring slutit sig och tillbaka vid början I detär post-
industriella samhället finns det inte längre specifikt organiserande subjekt iett
förhållande till det kollektiva minnet kanske mångaäven skulle viljaom-

På vårtdet. det samhälle likt de förhistoriskasättet är människo-vara mera
samfunden det industriella statssamfundet, i positivän bemärkelse vad-

Äventillgånggäller jämn och fri till kunskap. den statliga kultur-en om
politiken skapa kollektivt minne, förekommer ocksådet radatt ettavser en
andra initiativ bortanföi och oberoende politiken.av

Utbildningsnivå i kombination informationsteknologinsmed landvinningar
skapar radikalt annorlunda betingelser för minnesfunktionen. Människor har
varierande uppfattningar vad skall minnas och de organiserar sig förom som

minnas antingen privatpersoner persondator-genomatt att starta t.ex.som~
eller inom företag resulterar i telemuseum,museum, som vin- och sprit-

historiskt eller andra organisationeretc. hembygdsför-museum, genom som
eningai och liknande.

Poängen dettamed organisationsstrukturär resultatäratt ettmuseernas
människors kollektivt minnas. Sannolikt kommersträvan det dockattav
ske tyngdpunktsförskjutning till deeentraliserat, folkligtatt etten

museisystem. Utmaningen ligger i finna roll för statligadeatt en
dem till strategisk och väl fungerande delgör detmuseerna som en av

kollektiva minnet.
Museerna väsentlig del det kollektiva minnet. Museernasär en av

minnesfunktion systematisk och har vetenskapliga ambitioner, ochär den
förfogar minnesaktiviteterandraöver större änsammantagetresurser
individuellt eller institutionellt plan. Museernas minnesfunktion kan
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förhållande samhällets minne, dvs.till andra delarkatalytiskt ifungera av
samla och lagra minnesdata,leda andraaktivera, stimulera ochde kan att

sådana data.användaviktigast, attsamt
för i användning,samlar in, bevarar ochminnesdata ärDe utmuseerna

materiella vittnesbördenföremål. naturligt eftersom dedel Dettill ärstor
påtagliga. utsträckning kommer dockökadliv Iäldre tiders ärom

föremål ikärnan verksamheten,medinformation i kombination att vara
föremålförhållande förväntas ökatill kaninformation iandelenoch

så varit under delenVår inriktad och harmateriellt störresnabbt. kultur är
ochändras förutsättningarnahistorien. framtidennedtecknade Idenav

förståelsenyckeln tillinformationomständigheterunder alla är av
hållbarhet och symbolvärdefunktion,föremål. utseende,Information om

för minnesbildkorrekt minnesbild, ochfördet behövskan enenge som
användbar.ärsom

målmuseiverksamheten förVad har2.2

målmål övergripande formuleringenårs kulturpolitiska den1974 är mest av
Även målen diskuteraskommerkultursektorn.verksamheten inomför attom

styrningkapitel 6anslutning tillsärskilt ii utredningen, om museernassenare
Målen kulturpolitikenför den statligafullahär i sinde text. sam-presenteras

skall:åtta Kulturpolitikeni punkter.manfattas

förutsättningarreellayttrandefriheten och skapamedverka till skyddaatt
utnyttjas,frihet skall kunnaför dennaatt

främja kontaktaktivitet ochskapandemöjlighet tillmänniskor egenge
människor,mellan

kulturområdet,verkningar inomnegativakommersialismensmotverka
inombeslutsfunktionerverksamhet ochdecentraliseringfrämja aven

kulturorrtrådet,
erfaren-eftersattahänsyn tillutformas medökad utsträckningi gruppers

heter och behov,
kulturell förnyelse,konstnärlig ochmöjliggöra

tillvara och levandegörs,kulturtidersäldre tasattgarantera
språk-kulturområdetidéer inom övererfarenheter ochfrämja utbyteett av

nationsgränserna.och

och le-tillvaratiders kulturäldregaranteradet punktenKanske tasär att
inne-museiverksamheten,med ävensärskilt förknippasvandegörs mensom
Medför det skermålen betydelseharde övrigabörden museerna.somav

dokumen-händer idag;förstås då detäldreadjektivet även museernasom
såväl styrelservisarstudierUtredningensnutidshistorien. attäven somterar

utformningenmålen vidkulturpolitiskaanvänder deanställda vid museerna
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målenkulturpolitiska tjänar ofta Vägvisare vidverksamheten. De somav
museiverksamheten.praktiska beslut om

frågan målenkulturpolitiska relateras tillför intressanta hur deDen äross
kollektiva minnet". del samhällets kollek-funktionen "det Museerna är en av

förstaskall minnet användas till I hand skall dettiva minne, vad använ-men
målen; exempelvisde kulturpolitiskadas till det genom somsom anges

förnyelse,yttrandefriheten, möjliggöra kulturellmedverka till skyddaatt ge
aktiviteter och främja kontakt mellanmänniskor möjlighet till skapande män-

tiders kultur tillvara och levandegörs. Deäldreniskor, tasgarantera attsamt
också målen uppnås;målen skall dvs. decen-hurkulturpolitiska genomanger

beslutsfunktioner. Särskilda betonas,verksamheter ochtralisering grupperav
människor skall kunna delta i verksamhet.fler kategorier museernasav

målenkulturpolitiska och det kollektiva minnet,vi deOm ärnu ser
bildnings-sammanfattar alla de övriga, och detuppgiftdet ärsomen

sprida kunskap vad kan händauppgiften. Det närär att om somgenom
kan medverka till försvarayttrandefrihet saknas rättenattsom museerna

tiders kultursprida kunskap äldresig fritt. Det är attatt yttra genom om
och levandegörs. I konkretaverka för den bevaraskan attsom museerna

relateras till depraktiska vardagsarbeteexempel hur meramuseernas
målen står bildningsuppgiften i Detallmänt formulerade ärcentrum.

målenkulturpolitiskakan bidra till demuseisystemetdetta sätt attsom
uppnås.

utgångspunktenmålen för be-kulturpolitiska dock inte den endaDe är en
före kulturpoli-bildningsuppdrag. Museerna fanns detoning museernasav

område,målen. in biologins och utvecklingsläranstiska Vi skall inte
minneförekomsten och utvecklingen hardet förtjänar nämnas att avmen

för människosläktet Wesson, 1991. Organismerspelat avgörande rollen
minnesfunktion kan lära erfarenhet och modifiera sitt be-utvecklar en avsom

minne, lärande och kunskapsutveckling relateradeteende; begreppen är nära
och beroende varandra Mayr, 1982.av

På för enskildaindividens minne struktur och densatt som ger ramsamma
förutveckling, det kollektiva minnet struktur ochmänniskans ger ram sam-

nivåer sina minnen; samhällets minnehället. skilda behöver allaSystem är
tvåBoulding, existerar isak och individens minne 1961. Deen annanen

förhållande förutsättning för existens. Docktill varandra. De varandrasutgör
i form museiverksamhet möjligheterhar det kollektiva minnet större attav

förståelse för helheter och samband. Det sig självt detskapa säger äratt en
förståelse månlever och existerar i den den tillenbart tas varasom av
enskilda människor.
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Museiutredningen vill med möjligastörsta tyngd och kraft betona att
huvuduppgift bildning. Det inomär museisystemetgörsmuseernas som

skall ha främsta uppgift aktivera det kollektiva såminnetattsom att
medborgarna i hela landet kontinuerligt kan utveckla kunskaper,
färdigheter och berikande upplevelser. Vi ocksåvill betona kun-att
skapsutveckling har egenvärde. Visserligen har kunskap ocksåett ett
nyttovärde. Lärande och kompetensutveckling kommer viktiga iatt vara
framtidens samhälle. Det behövs för ekologiskt riktig utveckling ien sam-
spel med och det behövs för stärka landets internationellanaturen att
konkurrenskraft. bådeKunskap till glädje ochär harnytta, ettmen egen-
värde helt oberoende användning.av

Museisystemets bildningsuppgift motiveras för det förstasätt;tre
det kollektivt minnet aktiveras kunskap utvecklasatt ochattgenom genom

sprids. Ingen vill ha passivt eller dött minne. För det andra kun-ett attgenom
skap har högt egenvärde och högt bruksvärde. För det tredjeett detett att
följer logiskt de kulturpolitiska målen. målMuseernas verka förär attur
bildning i hela samhället.

2.3 Museerna i internationellt sammanhangett

Världen har krympt och människor i alla dess delar lever "närmre varandra
någonsin. Vi har idag kontaktän med andra nationer i utsträckningen som

förr,aldrig och information blixtsnabbt hela jordklotet. För il-över attreser
förändringen: årlustrera 1645 månaderdet fyra innannärmare Axeltog

Oxenstierna i Stockholm fick Torstenssons arméer fallit i Jyllandveta att
vinterfälttågför Danmark. Budet Karl XIls död fem dagarmot tog attom

frånfärdas Haldens fästning till Stockholm. Nyheten 1917 revolutionattom
påbörjatshade i nåddeRyssland någraStockholm timmar. I Nordamerika

kan någotTV idag hände i Japan imorgon. Museisyste-en person se som
deltar i internationellt utbyte; dels det del hur det kollektivaärmet ett en av

minnet utvecklas globalt plan, och dels konkretär delmuseerna mera av
utbyte, samarbete och kunskapsutveckling över gränserna.

dåVad händer museiområdet i världen i stort Hugues de Varine 1992
karaktäriserar utvecklingsförlopp explosionsartat. De storamuseernas som

blir hela tiden allt och behöver De blir alltmerstörremuseerna mera pengar.
likartade till följd kulturella krafters globalisering, allt i okontrolleradav en —
och okontrollerbar skala. Samtidigt det tusentalsväxer runtupp nya museer

i världen, del dem allt mindre och mindre. ocksåDetta är ettom en av
okontrollerbart förlopp. Hugues de Varine liknar förloppet vid de första tre

dåminuterna universums skapelse det skedde explosionsartad tillväxtav en
samtidigtoch kvalitativ utveckling systemet.en av24
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För museisystemets del innebär det koncentration till enheter medstoraen
stark nationell och internationell lyskraft och samtidigt snabb tillväxten av
små, lokala föroch vardagslivet relevanta museer.

fårVad detta för konsekvenser för de svenska internationellamuseernas
kontakter Det innebär förändringar flera skilda plan. För det första
innebär det kvantiteten internationellt samarbete kan förväntasatt öka snabbt.
Det finns utställningsmaterial till förfogande, det finns fler enskildamer av

söka samarbete med, det finns fler lånasamlingar frånatt och flermuseer att
möjligheter till samverkan kring utställningar Samtidigt blir det allt billi-m.m.

och lättare utveckla internationella kontakter. Möjligheternaatt till förgare ett
publiken och medborgarna intressant bildningsarbete explosionsartat.växer

För det andra, formerna för internationellt arbete blir alltmer diversifierade.
någraI sammanhang krävs det samlad kompetens i organisation fören atten

kunna givande samarbetspartner. måsteDet finnas institutionellvara en en
påtyngd den svenska sidan för samarbeta med de internationellaatt stora

museiorganisationerna. måsteVi fråga våra centrala institutioner haross om
den tyngd och de behövs.resurser som

Samtidigt förväntakan direktkontakterna mellan små bliratt museer
allt vi informationsteknikenstätare utveckling tyder det. Dess-vet om-
det småsannoliktär i Sverige kommerutom intressantaatt attmuseer vara

samarbetspartner för utomlands och vicestora Musée demuseer versa.-
lhomme i Paris kanske i vissa sammanhang hellre samarbetar direkt med
Åjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum med Nordiskaän National-museet.

någon gångkanske finner intressant samarbetspartner i Arlesmuseum en
i Paris. Strindbergsmuseet kanskeän har och glädje direktsnarare nytta av en

kontakt med Irish Writers’ Museum i Dublin
För det tredje, mängd internationella kontakter glädje ochstor ären av

för hela museisystemet. För det skall utvecklas behövsnytta information.att
Det kan svårt för den enskilde museitjänstemannen finna rättvara att partner

den internationella Små och enskilda museitjänstemän kanscenen. museer
behöva frånhjälp och stöd institutioner.centrala Det bör del devara en av
centrala iroll i för de internationellasystemet att spetsenmuseernas
kontakterna, och uppmuntra/hjälpa råddem behöver nåoch stöd iatt utsom
världen alternativt hämta hem världen. Utredningen vill dock betonaatt att
internationella måstekontakter överallt i museisystemet och iuppmuntras

månmöjliga frånske kraftstörsta de enskilda Det inteärav egen museerna.
någonmöjligt föreskriva enskild museiorganisation monopolatt

internationellt samarbete, eller tvinga någonin kontakterna i särskild bana -
via institution med särskilt internationellt mandat.t.ex. etten

Ett antal svenska århar under utvecklat intressantettmuseer senare sam-
arbete med tilloch stöd rad i Afrika. Programmet utformatären museer som

biståndsverksamhet för utveckling får också positivaen av museer, men
effekter för i Sverige. Programmet, samordnat denäross som genom
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vidgakanexempel hursektionen ICOM,svenska är ett gott museernaav
världen.i den fattigameningsfulla insatsersamtidigtochsina kontakter göra
globalaopinion i demed kunskap ochdeltarviktigtDet är att museerna

svenskaslag stärker dedettaödesfrågorna. dialogEn museer-nasav
iåskådliggöra överflöd och fattigdomhurhemmaplanmöjligheter enatt

länkadevärldoch är samman.samma
finnsinternationella samarbetet Detdeterbjuda iSverigeVad har att an-

sig den svenskauttalarJean-Francois Battail 1994citeraledning näratt om
kulturpolitiken:

obefintligakulturformerNorden äreller äger...Sverige rättare sagt som
folklighetfolklig,Begreppövriga Europa.i detföga utveckladeeller som

fått sinhistoria harNordens sättöversättning.formvarje etttrotsar av
Sådana väckeraspekterfolkligheten.ochmaktenmellansärprägel mötetav

horisonteroanadeför deutomlandsuppmärksamhet öppnarochintresse att
folkbildningensådant perspektiveftertanke. I utgörtilldärföroch ettmanar

demokrati,eller kulturellsocial kultur,förutmärkt exponent typ enavenen allt,Kunskapsförmedling intesundet. ärmotstycke södersaknar omsom
också bilden. Huma-tillmedborgarfostran hörpersonlighetsutveckling och

fått spridningharkulturformerlivsdugligaochgrundvärderingarnistiska stor
Arbetssät-aktiviteter.folkupplysning och utbudorganisationernas avgenom

medförthari umgänges-subjektetkunskapssökandemed det centrumtet
förbäddarhierarkierna ochbryterkommunikationsmönsterochformer som

utbildningteoretiskgradenandra,toleransrespekt ochökad oavsettmot av
status.socialeller

huvuduppdragord. Derasfasta dessaanledninghar allMuseerna att ta
medsamverkanbildningstanken itillämpningpraktiskjustinnebär aven

perspektivinternationelltfolkbildningsrörelser. Iochuniversitetskolor, ett
ligger dessoch kanskeerbjuda,mycketmuseiväsendetsvenskahar det att

detverkställes, hursamhällsuppdragi hurblandstyrka annat museernas
utbyggnadenböromständigheterallaUnderaktiveras.kollektiva minnet av

museianställdauppgift förangelägennätverkeninternationellade envara
nivåer.alla

museumVad2.4 är ett

museiverksamhetenvadochharsamhälletvarfördiskuteratVi har museernu
frå-ochkallasockså institutionerradmål. vi harför Menhar museersomen

förkroppsligarså naturligendeuppbyggdainstitutionerdessa är attärgan om
vardags-finnsdetdeigen närmålen flesta känner ett,De enett sermuseum

fleraellermedförknippas detOftastförståelse för vad är. enett museum
få medkanochdärföremål bevaras samtmedbyggnader, se,som mansom

Museetfilmvisning ochdiskussioner,föredrag, annat.kringaktiviteter typ
någon bygg-intebehöver detfalli vissaeller flera,byggnadkan varaenvara

definierarordbokengelskaCollinsförekommer.nåd aktiviteternabaraalls,
scientificartistichistorical,ofobjectswhereså building"ahär: orett museum
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interest exhibited and preserved. Ordet har sitt i grekiskansare ursprung
"Mouseion" hem, de nio hem, de döttrar tillmusemas musernas som var-
minnets gudinna.

förståelsevanliga människansMen sig den museibegreppet ellervare av
någonordets till direkt det gäller definieraär större närnytta attursprung

dåsärskilt det gäller vilkafenomenet, bestämma eller skallnär att vem som
Däoffentligadel statliga eller andra medel. behövs precis bestäm-en meraav

ning Museibranschen har själv försökt kommavad är.ett attmuseumav
internationella museiorganisationen, ICOM, definierardetta. Denöverens om

hiifiett museum
definitionen ligger till grund för den svenska definitionenDen här ettav

mån officiell definition. följdi den kan tala Sommuseum, man nu om en en
års1986 museiutredning fastslog dock regeringen att:av

"Med institution bevarar materiella vittnesbörd ochavses en sommuseum
dokumentation om

det kulturella ochl arvet
miljö, historia och utveckling.2 människan och hennesom

Genom
förvärv och bevarande,1

dokumentation2 forskning och
förmedling undervisning3 och

skall
förståelsen det kulturella främjas och1 arvetav

samhällets framväxt och dess situation idag fördjupas.2 kunskaperna om

museiz/efiniIim2.1 ICO/VISSFigur

EttA ärmuseum enmuseum a
icke vinst-givandenon-profit making ll

institution organisation2 2 permanentpermanent
of tjänar samhällets utvecklingin the service society 11 som

of andand its development,
public which 2 och för allmänheten, och2 the är öppetto somopen

förvärvarl acquires 1
2 konserverar2 conserves

undersökerresearches 33
förmedlarand 4 och4 communicates

5 visar, i syfteexhibits, for5 att
bibringa kunskapof study, 1l purposes
bildningand 2 och2 education
glädjeenjoyment, 33

of fysiska vittnesbördmaterial evidence om
människanlpeople andl

nliljö2 hennes2 their environment
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Samlingar och verksamhet skall ledas kvalificerad, ämnesutbildadav per-
för offentligverksamhet skall insyn."sonal. Museets öppenvara

officiella museistatistiken SCB, 1991 gjordes följande tillägg:Iden

museiinstitution endast institution med anställd yrkesutbildadSom räknas
årsverke.tillsammans arbetar minst Dessutom krävspersonal ett attsom

året,tillgängligt för allmänheten delenl störreärmuseet av
bestånd.verksamhet bör framtidasamlingar och2 ettgaranterasatt

institutionmuseiinstitution räknas vidare museal oberoendeSom en aven
utförs i eller flera lokaler. Detta gäller insti-dess verksamhet även omenom

under olika i de olika lokalerna Statenstutionen haft verksamhet t.ex.namn
ÖstasiatiskaModerna ochmed Nationalmuseum,konstmuseer museet mu-

seet.
Council of ICOM.definition ansluter till International MuseumsDenna

uppgiftsåret konsthall har yrkesut-Från 1984 räknasoch med även som
museiinstitution.bildad personal som

Definitionsfrågorna John Gjestrum 1993. Somhar behandlats Aageav
något frånmuseibegreppetdefinitionenvisar skiljer sig den svenskacitaten av

syftet inskillnaden gäller med Satsendefinition. Den förstaICOM:s museet.
betydligt kraftfullare ochof society and its development"the service är mera

"förståelsen detbildningsfunktionen den svenskarelaterad tilldirekt än av
samhällets framväxt och dessfrämjas och kunskapernakulturella arvet om

offensiv inriktadfördjupas". ICOM:s definition ochsituation idag är mer
framstår logisk konkretiseringnaturlig ochframtiden, och den avsom en mer

mål.minnetsdet kollektiva
museiinstitutionen. Museer behöverskillnaden berör självaandraDen en-

års-arbetar minstinte ha yrkesutbildad personalICOM:sligt synsätt ettsom
deleninte tillgängligt för allmänhetenbehöver hellerverk, och de störrevara

står samklang medåret. i bättredefinition vadICOM:s ärett museumavav
uppnåsbildningsmålet institu-mål kan ochdiskuteras Omdet omovan.som

så må det kunna kallasi kollektiva minnettionen har plats det ett museumen
med museiutbildning. Ut-heltidsanställd personaldet finnsoavsett om-

kunskapsnivå kompetensutveck-ochmuseipersonalensredningen betonar att
långsiktigt inivån utformasverksamhetenmycket viktig,ling är enmen
utbildningsnivåformelldefiniera givenalltför statisktDet är att enprocess.

för kompetensbehöverårsverken till det. Museisystemetvissa öppnasoch ny
ochkomma med imöjlighet för institutionerfinnasoch det bör systemetatt

institu-grund utesluta delbör intemuseideñnitionenutvecklas där, att enge
nivå.särskilt inte lokaltioner -

rad insti-exemplifierar ICOMdefinitionentillägg tilldet tredje,För ensom
funktioner:har musealatutioner som

också de följandekanorganisationer benämnsdeFörutom museersom
syfte:definitionensbakgrundbetraktas mot avmuseersom
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i naturhistoriska, arkeologiska och etnografiska och platser,monument
historiska och platser museinaturmonument förvärvar, bevararav som
och visar materiella vittnesbörd människor och miljö;om

ii institutioner har samlingar och visar levande och djur,växtersom
botaniska och Zoologiska trädgårdar och akvarier,som

iii science och planetarier;centra
iv konserveringsinstitut och utställningshallar stadigvarandeär vidsom

bibliotek och arkiv;
v naturreservat"

Det med andra ordär mycket och flexibelöppen på vaden ettsyn museum
Den svenskaär. museidefinitionen åkan andra sidan konservativsynas vara

och exkluderande. finnsDet mycken museiverksamhet i Sverige intesom
uppfyller alla de krav den svenska definitionen ställer skullesom men som
betraktas i internationellt sammanhang. Varje enskiltsom museer museum
behöver inte bedriva forskning och lett museiutbildad personal. Detvara av
viktigaste det verkar föriir samhällets utveckling ochatt ställer kunskap till
förfogande.

Utredningen har kunnat konstatera del de svenskaatt musei-storen av
institutionerna inom det kulturhistoriska området har präglats den tid, dåav
vårt land frånövergick utpräglat tillett bli industri-att en
nation. Artur Hazelius och andra personligheter liksom denstora svenska
hembygdsrörelsen drevs ambitionen till eftervärlden bevara ochatt doku-av

minnen samhälle, befannmentera sig underett snabb förvandling.av som
Deras museiinsatser blev mycket viktiga vånför historiska minne. Idag ser

motsvarande snabb förändring övergångeni från industrisamhälleen till vad
brukar benämnas informationssamhållet. Parallellt kan museiutredningensom

konstatera många olika institutioner, organisationeratt och individer be-ägnar
tydande insatser, ofta ideell karaktär, organisera musei- ochattav annan
verksamhet för minnas vad många hållatt år bli historia.vägsom attnu
lndustriminnen, ekomuseer, Arbetets och former hembygds-museum nya av
föreningar har organiserats eller mångaär skapasväg olika platser iatt
landet. Ofta de fysiskt inte traditionelltrent ut de harettser som museum men
sin givna plats i det nationella museinätverket. Museivasendet måste ettvara
öppet där förändringar och delarsystem, naturligt ska kunnasättettnya
läggas till det redan existerande.

Utredningen föreslår, bakgrund det ovanstående,mot denattav
svenska definitionen vad såomarbetasär den tydligareettav attmuseum
ansluter till ICOM:s definition. Det finns fyra skäl för detta. För det första

det definitionär institutionelladen isätter direkten av museetramen som
relation till bildningsmålet. Museet skall organisation in thevar en
service of society and its development". För det andra det definitionär en

ställer medborgarna i verksamheter tjänar samhälletscentrum;som som
29
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inte branschensdetmuseisystemet ärdelminnekollektiva är av -
vad äryrkesintresse avgör ett museum.somsom

medarbetarflerfler ochutredningentredjeFör det att museernoterar
medsamarbetsformeri andravänföreningar ochstödaktivt grupperav

utveckling.dennavälkomnarUtredningensamhället.iorganisationeroch
ska inteinstituttioner utgöraoffentligade flesta ärfaktumDet att museer

från medsamverkanstödformerolikafinnaförhinder att av
tillbidravilleller andraföretagorganisationer,med somgrupper,

utveckling.verksamhet ochmuseets
utvecklamåste fortsätta attUtredningen att museernasnarareanser

utifrån i formbidragImpulser ochnätverk.ochkontakterolika avdessa
för-kloktkommer,ekonomiska bidragellerpersoninsatserfrivilliga

harperspektivhistorisktlängreIberikavaltade, ett muse-att museerna.
utanförsamhälletsamverkan medbegränsadalltföriarbetat muse-erna

mednätverkochlångsiktiga relationerochfördjupadeDessa mererna.
verksamheteruppgifter ochocksåtordeomvärlden göra mermuseernas

medborgargrupper.bredareblandangelägna
systemaspekternabetonardefinitionfjärde detFör det är avsomen

enskildalänsmuseer,Kommunalamuseivärlden. cen-museer,museer,
familjihemmaalla höroch ekomuseer;konsthallartralmuseer, samma

detdefinition görsyfte. Det öppenärverka förskalloch somensamma
medsamklangutvecklas inaturligenolika medlemmarnademöjligt för att

Sverigeslagidefinition gördetfemte ettdetvarandra. För är somen
ocksåmuseiverksamhet. Detgäller ärvaddecentraliseratochrikare mera

museiväsendeSveriges ärofficiella bildendenegenvärde ävenatt avett
korrekt.

användsdefinitionföljandeföreslår ettUtredningen museumatt av
Sverige:imuseisektommedför arbetetutgångspunktsom

samlarMuseetkollektiva minne.samhälletsdelEtt är avenmuseum
vittnesbördandraföremål ochlevandegörochbevarardokumenterar,in,

kunskapförmedlarochutvecklarmiljö. Detochkulturmänniskorsom
ochallmänhetenförDetalla sinnen. öppetför ärupplevelserbjuderoch

bildning försyftesamhällsutvecklingen. Museets ärmedverkar i
medborgarna.

definitionICOM:skonsekvensernadå praktiska att mu-de avVilka är av
iräknasvadutgångspunkt för museumsomseisystemet somtas som

års museiut-på 1986byggersvenskaKategoriseringenSverige museerav
förde-enskilda210omfattarstatistikSCB s över museer,redning. museer

länsmu-23centralmuseer,statliga15Detmuseiinstitutioner. är196lade
210dessaAvövrigaoch 95 museerkommunala63 museer.museerseer,

och deMalmö,ochGöteborgStockholm,storstadskommunerna52 iligger
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övriga 158 finns fördelade 103 kommuner. Enligt detta skullemuseerna
alltsådet finnas museiverksamhet i 37 % landets kommuner.av

mångaHur finns det vi använder ICOM:s definition Någonmuseer om
sådan total översikt finns inte. Gjestrum 1993 hänvisar till SCB statistiken

omfattar 210 boken Museer i Sverige" Nyström 1990som museer, av som
berättar 399 och boken Arbetets historia Gejerstam 1990om museer av

385 deAv bara 9 nämnda i SCBtar ärsom upp museer. senare museerna
statistiken bådeoch 107 Nyström ochnämns Gejerstam. Adderas deav

det eller gång fårandra ställetnämns vi totalsummamuseer som ena en en
686 dåoch finns i 194 kommuner snarare i 103.änmuseer, museer

förhållerHur det sig hembygdsgårdarnamed och hembygdsmuseerna
Sveriges någonHembygdsförbund har inte tillgänglig statistik belysersom
vilka hembygdsgårdar kunde betraktas Gjestrum, 1993.som som museer
Det finns 600l hembygdsföreningar många gårdardriverca varav egna
Månsson, 1993. 1970 hembygdsgårdarnablev 45 medtagna i den riks-av
omfattande museibesökarstatistiken. Nyström 1990 10 hembygds-tar upp
gårdar någonUtan grundlig analys verkar det troligtsom museer. attmera
minst hembygdsgårdarhundratal kunde En kvalifi-ett tas upp som museer.

dåcerad gissning bestårmusei-Sverige 750är deatt änav ca museer, snarare
210 i museistatistiken.som anges

Genom omdefiniera såmuseisektorn bestården 750att att änav snarare
får210 vi bild fårvitalitet. Det omedelbara konse-systemetsmuseer en ny av

kvenser för den statistiska redovisningen hur mycket samhälletav pengar
lägger denna del det kollektiva minnet, för besökssiffror förochav
regional spridning. följandeI det skall vi frågor.bild dessa Eftersomge en av
den tillgängliga statistiken bygger de 210 och ibland baramuseerna en-
del dem för utredningen kvalitativt det "nya" Musei-ettav resonemang om-

MångaSverige. berörs inte den statliga medelstilldelningen.av museerna av
De finansieras kommuner och enskilda organisationer. De berörs prioriav a

vårinte utredning. Vi det dock angeläget försöka preciseraattav ser som
dåroll, särskilt användningen statliga förhållandemedel, i till dessastatens av

museer.

2.5 Vad kostar museiväsendet

Samhällets minne förcentralt dess överlevnad, hur mycket kostar detär men
och fråganvad medborgarna beredda betala. Den kan vi inte be-är att senare

Utifrånväl den förra. medborgarperspektiv det dock denärettsvara men
frågan den viktigaste; vad skulle kunna rimlig delärsenare som anses vara en

samhällets använda för minnesfunktionen förståsSvaret berorattav resurser
fungerar.hur Om museisystemet verkligen bildningsupp-sattemuseerna

giften dåi och till glädje för fler,och kanske det fick kostacentrum nyttavore
31mer.
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1991Museikostnader 1984 ochTabell 2.1

kostnad, miljoner kronorTotal

Förändring19911984

575 109 %275Statliga museer
51382 %253Länsmuseer

320 13 %283Kommunala museer
Övriga 343 96 %175museer

1994Källa: ESO,

från Nordiska kontakt-i Norden" den"KulturindikatorerI rapporten
offentliga utgif-Månsson, redovisas de1993kulturforskningförgruppen

år tillför uppgick 1991utgifternasvenskaför kultursektom. Deterna museer
526så statliga utgifternadevilket fördeladesmiljoner kronor,968 att var

utgif-de kommunala129 miljoner ochregionala utgifternademiljoner,
budgetomslutning ungefär likaMuseisystemetsmiljoner kronor. är313terna

kommun.eller medelstorindustriföretagmellanstortmycket ett som ensom
uppgår tillkollektiva minnetdetmuseisystemets delförKostnaderna enav

bruttonationalinkomsten.tusendelhalv av
113 kro-så varje svensk ladeinnebär detbefolkningenUtslaget att ner

ungefär lika mycketminnet. Detdenna del20 äroch öre somavnor
be-vadnordiska länderna. Dettai de andramuseisektorn kostar var som

någonstans mellanflesta harEftersom deskattsedeln.talades via museer
donationer,från inträde, försäljning och ärsina intäkteroch 10 %30 % av

totaltuppskattningsvis 20 % högre, dvs.omslutningtotala settsektorn ca
två eller fyra paketbiobiljetterDetkring 130 kronor motsvararperson.per

gångerkostar 3vispgrädde änkonsumtionencapitacigaretter. Per ca merav
exempel.jämförandeför att ta ettmuseerna,

1991 till 526utställningar uppgickochutgifterna förstatligaDe museer
utgifterna inomoffentligasammanlagda54 % dedvs.miljoner kronor, avca

föreslår regeringen anvisningbudgetåret 1994/95Införmuseisektorn. aven
Även från penningvärdets försämring ärvi bortsermiljoner kronor.734 om

statistik för kommunersjämförbarfinns ingenökning.kraftig Tyvärrdetta en
årbudgetår, 1990/91efterföljandeförtill sektornlandstings anslag utanoch

statistik församladbearbetad ochfinnsdetför vilketdetär senaste en
sektorn.

perspektiv Deni längremedelsomslutning förändratshar sektornsHur ett
tid,längreökat underpriser hari fastaresursförbrukningentotala mätt en

1994ESOkommunala huvudmännen.regionala ochbåde från statliga,de
omslutningstatligadetill 1991 har1984periodenvisar under museernasatt

år. kommunalaDe6 %medår och länsmuseernasmed 14 %ökat perper
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övriga har ökat i omslutningsamt med totalt 2 %museerna respektivemuseer
12 år% under sjuårs period.per samma

De statliga anslagen till museisektom har ökat snabbare anslagen frånän
kommuner och landsting under perioden. Vidare vi andel deatt statensser av
offentliga utgifterna för och utställningar troligtvis är ännumuseer större
1994/95, i beaktande anslaget ökat frånmed 40 % 1990/91att till 1994/95.av
Det visar på fortsatt ökningstakt i genomsnitt 10 år% under perio-en av per
den mätt i löpande priser. Eftersom ESO visar ökningstakt 14 %en av

år under perioden 1984 till 1991 i fasta priser, det dockär minskningper en
ökningstakten. Tabell 2.1 sammanställer omslutning.av museernas
Det skillnaderär mellan Några står förstora mycket delmuseerna. storen
budgeten. Poängen med tabellen dock visa hurär sektorns anslag harav att

ökat. Trots det under perioden bådevarit högkonjunkturatt lågkon-och
junktur har anslagen till museisektom ökat kontinuerligt. Därmed inte sagt att

internt kan känna de tillgånghar rik medel. ESO förklararattmuseerna
kostnadsökningen till del med kulturarbetarnas löner stigit snabbareatt än
konsumentprisindex. Särskilt de centrala har haft kraftigt ökademuseerna
kostnader för säkerhet och bevakning. Anslagsökningarna har till delstor
ätits ökade kostnader.upp av

Utredningen vill uppmärksamma och beklaga museistatistiken uppvisaratt
brister. Det första den långuppvisarärstora och oacceptabel eftersläp-att en

ning. De siffrorna jämförbara och bearbetadeär årsenaste gamla.ärsom tre
Det innebär bedömning sektorns utveckling ochatt strategisk diskus-en av en
sion kostnader och trender avseende besök, baseras antingen gammaltav
material eller material tillförlitlighet osäker.ett Det andraär ärvars att stora

kan flytta mellan kategorierna och därmed påverka bedömningenmuseer av
sektorn; Skansen och Kulturhuset frånflyttast.ex. museigrupp tillom en en

så innebär bådedet mycket åtskilligaoch miljoner besökare.annan pengar
Det angelägen uppgiftär förbättra museistatistiken så framtidsplane-atten att
ringen bättre skall kunna dra lärdom erfarenheter.av

2.6 Vilka besöker museerna

De drygt 200 i SCB s museistatistik besöktes 1992 16,7 miljo-museerna av
människor. Det skulle cirka 1,9 museibesök invånaremotsvara omner per

alla besök gjorda svenskar, vilket uppenbarligen inte fallet. Tabellärvore av
2.2 visar hur besökssiffroma fördelar sig de olika museikategoriema. Det

intressantär den ospecifika övrigaatt harnotera att ängruppen museer mer en
tredjedel alla besök.av

Tabellen visar efter svacka i slutet 1980-talet och början 1990-att en av av
talet har publikbesöken ökat igen. finnsDet flera orsaker, hart.ex. museerna
haft flera utställningar dragit mycket publik och det harstora öppnatssom nya

Vasamuseet. Projekt "Den Svenska Historien,t.ex. Cosmo-museer, 33som
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specialämnenoch andra lanseringarNaturhistoriska riksmuseet avnova
ocksåNybyggnader länsmuseerpubliksiffrorna igen.dragithar av gerupp

nå publiken verkarMedvetna satsningarutdelning i antal besök.snabbt att
sådana ansträngningar blir allt vanligare.resultat, ochge

vid de 210 täcksstatistiken bara besökandra visarFör det museer som av
Gjestrum,Några illustrerar situationenkonkreta exempelstatistik.SCB s

ochår besökare vid 9190.000hade underNorrbotten1993. ett museer
dåhembygdsgårdar. sammanlagtNorrbotten hadebesökare vid 37241.000

istatistik bara 5SCB’senligt431.000 museibesök. Men tas museer upp
såhälftenblir mindrebesökssiffror. Detderas änoch enbartNorrbotten,

Bergslagen har underEkomuseumexempel:många museibesök. Ett ettannat
ingårår. Två i SCB sdärbesökareår haft 300 000antal runt museernaper av

Ludvika000 besökande ochmed 13i Hallstahammarstatistik; Kanalmuseet
ibesöken inte medövriga 285 000gammelgård 000 besökare. De ärmed 2

förbisetttvå visar hur statistikenexempelstatistiken. Dessaofficielladen en
miljon besökare.halv

betydligt fleramuseibesökenanledning ärföljaktligenfinnsDet att tro
kvalificerad gissninganför1993visar. Gjestrumstatistiken attän ensom

vidblivit förbiseddaenkelt harmuseibesök helt6 miljonerminst samman-
SCB harmedinte400Om de drygträkningen. tas caavsommuseerna

verkar inte6 miljoner. Detårligen blirbesökare15 000 vara ensumman
många betydligtsannoliktmånga färre, hardem harsiffra,orimlig menav

besökande.fler
relativt entydigtvisarkulturvanormedborgarnasUtredningar ettom
ESO 1994;Fritid 1976-1991;SCBmuseisektornvad gäller samtmönster

sig väl iinte hävdatMuseerna haroch fritid."Om kulturLO-rapporten
går påbefolkningenandelkulturaktiviteter. Denandramedjämförelse somav

år 1990/91; deår till 39 %från 1982/83 säger43 %minskathar sommuseer
år.från mellan4,3 % till 2,9 %minskatharoftasig sammamuseer

förbesöksvanornatäcker ändradesår statistikenSCBde 10Under som
och de äldregår mindreDemedborgare.olika mer.museerungagrupper

år 1980-något varje i börjanbesöktedehälftenDrygt avmuseumyngreav
36åldersgruppen minskat till %. DetimuseibesökarnaharTiotalet. senare

går iäldre däremotminskat. Demuseibesökenbland deär mest somyngre
äldrefortfarande dedetdetta ärutsträckningökad trots sommuseer, men

besökerminst museer.
så publiken svikerarbetet Om detkvaliteten ärdet med atthurMen är

då kvalitetenHur kanblivit sämreutställningarkanskedetberor att mm
sådanvärderingar. Enandrassammanfattamångabedömas Ett sätt är attav

har gjortUtredningenrecension text-dagstidningamaskälla är enmuseer.av
de vanligastoch listat1993från och höstenartiklar40analys sommarenav

vanligastedeuppskattande;för detadjektiven. Dessaförekommande är mesta
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Tabell 2.2 Besök vid 1984-1992 miljoner besökaremuseer

1984 1986 1988 1990 1992 1993

Centralmuseer 2,7 2,3 2,2 1,9 3,5 3,7
Länsmuseer 2,0 2,2 2,2 2,5 2,7 -
Kommunala 3,0 4,0 4,0 3,3 3,9museer -
Övriga 7,7 8,0 8,0 6,9 6,6museer -
Totalt 15,5 16,6 16,5 14,5 16,7 -

frånPreliminära uppgifter SCB Museistatistik 1992, SM Ku 14.
frånPreliminära uppgifter kulturråd.Statens

kulturråd,Källa: Statens 1993

adjektiven "intresseväckande", "belysande", "genomarbetad",är noggrann",
fåtal"täckande". Bara har negativ innebörd. sådanNaturligtvis inteett ger en

här textanalys komplett bild kvaliteten utställningsverksamheten,en av
det visar antal objektiva och kritiska instanser har tillatt ettmen som-

särskild uppgift kritiskt granska det helaatt stora taget ger museerna-
kraftfullt beröm.

påfallandeSamtidigt det språkofta inte harär ochatt recensenterna ett en
metod granska verksamhet desättatt museernas samma som recenserar en
bok, film eller teaterföreställning. En del typisk musei-storen en av en
recension beskrivande och handlar det utställesär än sättetom som snarare

arbetar med utställningsmediet. Det kan angelägen uppgiftmuseerna vara en
vidareutveckla den kritiska metoden eftersom den skulle kunna musei-att ge

personalen välbehövlig reaktion arbetets kvalitet. flestaDe verksam-en
heter fårutvecklas bättre de seriös bedömning.om en

Ju högre inkomst eller utbildning, desto vanligare gårdetär att man
Viss utjämning har skett under 1980-talet, i första handmuseum. attgenom

de högutbildade i minskad utsträckning besöker skillnadernamuseerna men-
Årfortfarande betydande. 1990/91 besökteär 25 % de enbart hadeav som

förgymnasial utbildning 62 % de med eftergymnasial. Kvin-motmuseer av
med enbart förgymnasial utbildning den där minskningen varitärnor grupp

kraftigast.
LOs Om kultur och fritid visar tydligt museivanor denärrapport att

kulturaktivitet där det skillnad mellan LO-, TCO- och SACO-med-är störst
lemmar. Rapportens enkät visar 70 LO-medlemmarna% inte besöktatt av
något gångna året,under det jämfört 30med % SACO-med1em-museum av

50och % TCO medlemmarna. Samtliga de källor vi refererar vi-marna av av
museibesök vanligt i storstadsregionerna i andraär än tätorter,attsar mera

och vanligt där landsbygden.änmera
I statistiken behandlas konstmuseer och konstutställningar ochsom en

Årkategori. Där har trenden varit den andramotsattsamma museer. 35
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någon gångbefolkningen konstutställningbesökte tredjedel1990/91 en av en
Ökningen frånuppgick till 5 1982/83 tillkonstmuseum. %eller närmareett

gåråldrar, särskilt pensionärer konstutställ-1990/91. Folk i alla mermen
består. högre inkomst utbildning,ningar inkomstskillnaderna Ju ochmen

går gånger så mångakonstutställningar. Trevanligare detdesto är att man
går konstutställningar. Närmare 60 i dentjänstemän arbetare %högre som

någon gångföretogdrygt 25 % i de lägre underhögsta inkomstklassen mot
ocksåhar betydelse,besök konstutställning/museum. Boendeorten1991

Stockholmsregionen besöker fler konstutställningarsärskilt bor ide änsom
i genomsnitt.svensken

målgruppviktig för de kulturpolitiska satsning-och ungdomarBarn är en
också det har bl.a. motiverat de ökadedärmed föroch stat-museerna,arna,

påpekavill i sammanhangettill kulturlivet. Utredningen det härliga anslagen
två åldersgrupperna tillsammans.behandla de Ung-det inte lämpligtär attatt

åldern år ungefär,16-24 vill inte bli be-människor idomar, dvs. ärsom
förväntningar grund-andra behov ochtraktade barn. De har änsom vanor,

från viförskolor. Fortsättningsvis behandlar democh besökareskoleklasser
innehåller särskilda uppgifterpublikkategorier. SCB studienskilda omsom

år.åldern Deltagandet iflickor i 7 till 15museibesök bland pojkar och är stort
Dåjämför i början 1980-talet.1990/91 med lägetoförändratsett avmanom

någon gång åretunder besöktbarnendet 70 %är som enca avsom nu
skillnader mellanfinns inga betydandeeller Detutställning ett museum.
årålderni 10-12flickors besöksvanor. Detpojkars och är mestsom man

utställningar.inklusive konstmuseer ochbesöker museer
någon källa tillmuseibesök inte minskat bör intefaktum barnsDet att vara

ifrågasättaökat. kanmuseibesök borde ha Dessutomglädje, antalet man
åldersgruppen ovanför,det visar sigkvaliteten museibesök när att ung-

särskiltkraftigt minskar sina museibesök. Detmellan 16 och 24,domar är
bildningsuppgift all-nå skall sinungdomarangeläget taatt om museerna

två alla de utmaningarpublikkategorier harDet dessa mötaär attsomvar.
fram-bit in i sekel; detsamhällsförändringen för med sig nästa ärensom

i högresamband och helheterde behöver deförallt som museernasom se
kunna förmedla.grad borde

kulturdeltagande särskilt intresse.Invandrare ärär avannan grupp varsen
i utsträck-konstutställningar och konstmuseerbesökerInvandrarna samma

några utsträckningfall deltar itotalt Ibefolkningen störrening sett. mansom
årtio sedanfrån grannländerna. Förde nordiskagäller det kvinnorsärskilt-

konstutställ-ochexklusive konstmuseerinvandrarnabesökte museerna
Någrabefolkningen totalt.utsträckning deniningar vuxnasomsamma

främst deni utsträckninginvandrare besökte större gruppmuseernagrupper
innefattar alla inte kom-övriga, vilketsydeuropéer ochbenämnerSCB som

invandrare medgenerationensfrån länderna eller 1:ade nordiska ärmer
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svenskt medborgarskap. Samtliga invandrargrupper har emellertid minskat
museibesöken befolkningen i övrigt.änmer

Nu föreligger skillnad beroende vilka källorna Destor vän-en som
der sig till medborgarna med enkäter eller intervjuundersökningar får andra

gårbesöksvanor deän besöksstatis-rapportersvar om som museernas om
tik. Svensken bryr sig troligtvis inte ifall det han eller hon besö-om museum
ker de officiella 210 eller de 750 finnsär i sinnevärlden.ett ettav av som
Eftersom sådet finns skäl mycket 6 miljoner museibesök inteatt tro att som
finns ocksåmed i statistiken blir slutsatserna museivanor otillförlitliga.om
Om de dolda besöken fanns med skulle troligtvis skillnaderna mellan stor-
stadsregioner och landsort bli betydligt mindre. återfinnesDessa hu-museer
vudsakligen i kommuner utanför storstadsregionerna och kommunerna med
länsmuseum.

såOavsett källa det tvekan museibesök vid officiellaär de 210utan att
fortfarande angelägenhet för relativt litenär andel landetsmuseerna en en av

Ävenbefolkning. museisystemet i sin helhet, vad de 750om avser museerna
så nåhar bredd, skall betydligt flerstörre medborgare,strävan sär-atten vara

dåskilt de utanförbor storstadsregionerna och de har lägre in-som som
också nåkomster och utbildning. Museerna bådeskall barn och ungdomar i

ökad utsträckning.
Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn efter-till

Såerfarenheter och formuleradesbehov". de kulturpoli-satta ettgruppers av
målentiska Tjugo1974. används inte begreppet eftersatta gruppersenare

så ofta den inte alls eller endast blygsamt delaktig i den kultur-ärsom-
verksamhet, ändåkulturstatistiken redovisar, kan ha rikt och aktivtettsom
kultur- och fritidsliv.

Men människans val kultur- fritidsaktiviteteroch förutsätter kunskapav
stårvilka alternativ till avstår frånbuds. De del verk-att taom som som av en

samhet, museiutställningar, behöver inte aktivt ha valt bort denna. Det.ex.
kanske helt enkelt saknar kunskap de möjligheter moderntettom museum
erbjuder. kulturpolitikensEn viktigaste uppgifter skapa goda förut-är attav
sättningar för människor välja. Därför kan inte blunda för det faktumatt att
statistiken visar skillnader mellan olika kulturvanor. Arbetare,stora gruppers

småföretagarelantbrukare andraoch klan underrepresenterade vad gällerär
museibesök jämfört befolkningenmed i övrigt.

Det bör målensedan de kulturpolitiska formu-noteras att museerna,
år nålerades för gjorttjugo sedan, framsteg for besöksgrupperatt nya

med sin verksamhet. Främst har detta skett utvecklingengenom av
ochockså tidigarelänsmuseema oprövade verksam-men genom nya

måstehetsidéer. Samtidigt utredningen emellertid konstatera hel delatt en
nödvändigtnytänkande for intressanta och attraktivaär göraatt museerna

för befolkningsgrupper.bredare upplevs fortfarande i alltför högMuseer
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Såför högutbildade igrad angelägenhet städer. behöver detstörrevara en
mångavi kan ha uppgifter fylla förinte Snarare atttror attvara. museerna

fler i framtidens samhälle. Men detta kräver beredskap för viljaochen en
olikamångaförändringar i olika funktionertill bland dem, ochsom

uppgiftenställen i landet har den museiverk-attgemensamma genom
tjäna medborgarna till kunskap, till upplevelser nöje.samhet och till

Många utredningens förslag och överväganden i olika kapitel rörandeav
ändamål, organisation, verksamhet och arbetsformer präglas dettaav
medvetande.

museibidragens regionala fördelning2.7 statligaDe

påräckvidd och publiksiffror berordel förklaringen tillEn museernas varav
Tabell översikt detta.hur de statliga bidragen 2.3och översatsas. ger en

budgetåretkulturbidragen 1991/92. ansla-de statliga De totalaTabellen avser
året fick560 miljoner kronor. Centralmuseerna plus Skansen 450detgen var

fördelades andra institutioner i Stockholms länmiljoner kronor och resten
respektive övriga landet enligt tabellen.

kulturbidragen anslogs till institutioner iinnebar 82 % de statligaDet att av
två 2övriga länen fick Gotland och Jämtland %Stockholms län. Av de över

fick övriga 20 mindre l %bidragen, län Norrbotten 1 % och de änettav
Riksutställningars fördelats län eftersammanställningen har anslagIvar.

innehåller också för-uppgifter befolkningensutställningsdagar. Tabellen om
invånarestatliga fördelas i varje län,delning län. Om de bidragen serper

i StockholmStockholms dominerar kraftigt. Kulturbidrag tillvi länatt museer
då invånare, medan inget de övriga länen harblir 278 kronor änav merper

invånare.52 kronor per
går två första centralmu-minst invändningar. För det harNu det göraatt

vård och insamling berör hela landetsrad uppgifter avseende somseerna en
ocksåpublik verksamhet kommer andrabefolkning. Utställningar och annan

Därmed den andra invändningen; det inteStockholmspubliken till godo. ärän
intressanta grundeninvånarna de besökande deni länet ärutan somsnarare

på. 1,9 miljonerna besökare vid centralmuseernafördela kostnader Av deatt
frånfrån övriga Sverige.många hel del turisterturister utlandet, och envar

sammanhållen uppskatt-publikstatistik i detta avseende,finns ingenDet men
från varierarStockholms län. Dethälften besökarnaningsvis inte änär avmer

också tiden.olika och säkertmycket mellan överdock museer,
några årför sedan utvärderade deneuropeiskaDen expertgrupp som

förvåning lejonparten debl.a.kulturpolitiken uttrycktesvenska över att av
Stockholm. Gidlund 1994i kulturlivet imuseibidragen hamnadestatliga

måste och flera kulturellakoncentration brytasdennadrog slutsats attsom
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skapas i landet. Expertgruppen själv anförde Utbildningsdeparte-centra
1990:mentet,

Vi har vid tillfälle påpekat behovetän institutionerett attmer av gynna
utanför huvudstaden med bådeanseende i hela landet,ett gott sättett attsom

bredare internationell utmaning uppnåmöta och effektiv konstnärlig de-en en
centralisering

Samtidigt hävdas i Sverige hittat god balans mellanrapport attsamma en
centralisering Påoch decentralisering. sidan 159 När det gällersägs: delta-

måstegande i kulturlivet det framgångnationell kulturen istor attses som en
nått såSverige brett socialt sett". Vad med det på-Battail 1994ut menas

pekar risken med stark nationalstat mångfalden dämpas,äratt att atten
byråkratiseringStandardisering och lämnar allt mindre för kreativutrymme

handling det lokala planet.
Å ovanifrånandra sidan det bara effektivt kanär bekämpa de kultu-man

rella ojämlikhetema mellan skilda regioner föra kulturen till mil-att utgenom
jöer eljest riskerar balansgång måsteEn hittas mellan kraf-att utan.som vara

nedifrån ovanifrån.och Möjligen skall kommentarer tol-ter expertgruppens

Tabell 2.3 Fördelning statliga museibidrag 1992/93av

1 OOO-tal Procent Andel rikets Kronorav
kronor befolkning invånareper

Stockholms län 458 334 81,8 19,0 290,8
Uppsala län 6353 0,8 3.2 13,3
Södermanlands län 4063 0,6 3.0 13,3
Östergötlands län 3 457 0,6 4,7 8,5
Jönköpings län 3 937 0,7 3,6 12,7
Kronobergs län 2 793 0,5 2,1 15,6
Kalmar län 2 995 0,5 2,8 12,4
Gotlands län 2 971 0,5 0,7 51,8
Blekinge län 3 017 0,5 1,7 20,0
Kristianstad län 3 032 0,5 3,4 10,4
Malmöhus län 12 067 2,2 9,1 15,3
Hallands län 4 742 0,8 3.0 18,4
Göteborg Bohus län 65114 2,6 8,6 19,7o
Älvsborgs län 4 983 0,9 5,1 11,2
Skaraborgs län 3 814 0,7 3,2 13,7
Värmlands län 3 724 0,7 3,3 13,1
Örebro län 2 480 0,4 3,2 9,1
Västmanlands län 2 777 0,5 3,0 10,7
Kopparbergs län 3 0,6534 3,4 12,2
Gävleborgs län 2 903 0,5 3,3 10,0
Västernorrlands län 3 621 0,6 3,0 13,9
Jämtlands län 0,63 504 1,6 25,8

,Västerbottens län 4 010 0,7 2,9 15,8
Norrbottens län 5 868 1,0 3,1 22,2
Totalt 560 254 100 100 64,8

Källa: kulturråd,Statens 1994 39
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såkas de behandlar just balansgång,denna balansgångenoch justatt är en
balansgång. nå framgångFör krävs det kombination fast ryggradatt en av
och decentraliserade aktiviteter.

Tabell visar2.3 statsbidragen hamnar, län den besvarar intevar per men-
vår fråga;andra får invånarenhur de Visserligen i Stockholms länsatsas.

bidrag till länets fråganden intressanta detär görsmera museer, men om som
någonvid de centrala har betydelse för landet, och det irestenmuseerna av

sin beror hur arbetar. Om centralmuseerna kan visa dettur attmuseerna
för de statliga ocksåbidragen har betydelse invånare frångörs för Ystadsom

till Haparanda, det kommer dem till godo, kan det delvisatt uppväga att
bidragen fördelas sålän tabellen visar.per som

Utredningen konstaterar för sin del de statliga museiinsatsemaatt
historiskt har haft stark koncentration institutioner isett en
huvudstaden. Först i och med riksdagsbeslutet kulturpolitikom en ny

målsättningenmed kulturen skulle tillgänglig i hela landet hargörasatt
åtgärder börjat vidtas i den statliga museipolitiken för gradvis förändraatt
inriktningen den statliga område.verksamheten detta viktigasteDetav

hänt sedan dess har varit framväxten och utvecklingensom av
länsmuseerna, blivit viktiga professionella hörnstenar i detsom nu
svenska museiväsendet. fåttDenna utveckling har aktivt stödett staten.av

utredningen ocksåMen konstaterar de statliga verk-att museernas
ningsgrad alltför begränsad till huvudstadsregionen. statligaännu är De

fåtthar inte innehåll i sina olika verksamheter, degörett attmuseerna som
.kan betraktas bärare bredare nationellt uppdrag, högettsom av som ger
prioritet i strategiska funktioner betjäna befrämjaoch museiväsendetsatt
geografiska spridning På återståri hela landet. denna punkt mycket att

Centrala statliga satsningar och decentralisering betingar varandra.göra.
olika aktörerna i måsteDe museiväsendet präg-vara
lade för verksamheter ochett gemensamt attav ansvar museernas pro-

så långtduktion möjligt blir tillgänglig i hela landet.
Existensen inätverk hela landet med länsmuseum iettav av museer

varje län och växande antal kommunala och andra harett museer nu
skapat förutsättningar för former samverkan och samarbete, vilkanya av

några framgårinte existerade för bara decennier sedan. Som isenare
kommer inforrnationsteknologinsbetänkandet den snabba utvecklingnya

ytterligare förstärka och bidra positivt till dessa möjligheter.att nya
påverkarDatatekniken funktioner;alla den möjliggörmuseernas en

effektiv insamlingspolitik, fördelning arbetsuppgiftersamordnad ochav
vård föremålinformation avseende registrering, och konservering samtav

nå människor i hela landet. Tekniken helt andra möjlighetersätt attnya ger
mångafråntill geografisk arbetsfördelning och frigör museiväsendet

centralisering.traditionella krav
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2.8 Museemas nationella uppdrag

Det denna bakgrundär museiutredningen i olika kapitelmot sökersom
formulera antal nationella uppdrag, vid vilkas genomförandeett de statliga

tilldelas roller strategisk betydelse. Utredningen sökermuseerna av ett
antal punkter konkreta förslag till arbetsuppgifter i linjemed detta synsätt.ge
På områdenandra vårdet förhoppningär analysen och perspektivet liksomatt
organisatoriska förändringar utgångspunktska bli för delvisen annan syn
den statliga museipolitiken och hur de nationella uppdragen ska formuleras
och förändras med utvecklingen.

Slutsatsen museisystemet i sinär helhet, dvs. alla landets 750att museer,
ingår i beståruppdrag i samhällets kollektivaett utgöragemensamt attsom
minne. Museisystemets syfte för såverka bildningär kunskaper ochatt att
erfarenheter används i samhällslivet. De statliga insatserna skall strategiskt

sådisponeras museisystemet i sin helhet fullgör bildningsuppgiften ochatt
utvecklas till väl fungerande, levande och kollektivt minne.ett använt

Vad innebär det har nationellt uppdrag Det innebäratt ettmuseerna
först och främst nådet har till uppgift alla medborgare i landet medatt att
sin verksamhet. Museisystemet har till uppgift samla in ochatt
dokumentera för framtiden alla aspekter livet i Sverige, både avseendeav
samhället och våra kontakter med andra kulturer.naturen samt
Museisystemet har vårdatill uppgift och bevara sina samlingaratt av
föremål, dokumentation, bilder och dessa tillgängliga förgöraattm.m.
allmänheten. Museisystemet nåhar till uppgift till medborgarna medatt ut
information och kunskap kring sina samlingar, förståelseskapa föratt
samhällets utveckling med andra former för samhällsliv.mötegenom

Det bästa motivet för anslå medel till museisystemet med-att är att
borgare i hela landet skall ha det kollektiva minnet. Den kunskapnytta av
och de erfarenheter finns lagrade i museisystemet skall tillsom nyttavara
för alla. Museemas nationella uppdrag innebär minnet skall kommaattoss
till användning. Det innebär skall samarbeta med skolor,att museerna
universitet och folkbildningsrörelser för tjäna hela samhället. Museemaatt
skall tjäna samhällets utveckling kunskap kultur ochnatur,genom om
ekologi, samhällets historia, konst och musik, vår omvärld.samtom om

ståMuseema skall till tjänst med sina kunskapsresurser, dokumenterade
erfarenheter, perspektiv och opinionsbildning för samhällets utveckling
och medborgarnas och glädje.nytta

Samtidigt vill utredningen måstebetona museisystemet öppetatt ettvara
vilket innebärbl.a. det för mål.aktörer med andraär öppetsystem, att

Enskilda underhållning,kan ha eller specialiserad kunskap,snävtmuseer ren
mål.sitt enda Det finns för många sådana initiativ, och deutrymmesom

fram skall välkomna medlemmar museifamiljen.växer 41museer som vara av
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fråntillgång och information de hartill kunskapskall haDe stat-museer som
decentraliseradefasta ryggraden och verk-Balansen mellan denligt stöd. en

finnsmittfältet starkt, det bryggorkräversamheten är att gottatt om som
praktiska aktiviteter. Detinstitutioner och människorlänkar genomsamman

för rättfärdiga sin andelcentralmuseema,alldeles särskiltinnebär att storaatt
ocksåmåste nå hela landet. Det innebär dekulturbidragen,statligade attav

invånaremåste nå för fullgöra sinatill länens allaregionala attutmuseerna
uppgifter.

skall fullgöra det nationellafokus museisystemetUtredningen ställer i hur
kapitelhar för del det. I 3vad olika kategorieruppdraget och avav museer

förändras i riktningorganisationsstrukturen börbehandlas hur mot ett systern
i kapitel 4 granskarnationella uppdraget Idetsättaär centrum.rustat attsom

natio-i syfte precisera vad detsärskilt roller, bl.a.utredningen attmuseernas
vård, insamling, utställningsverksamhetföruppdraget konkret innebärnella

viktigadelar samordnas, och hur deKapitel 5 behandlar hur systemetsmm.
Kapitel 6 behandlarsamhället utformas.institutioner itill andralänkarna

statliga medelsanvändningen kansärskilt inriktat hur denstyrning och är
förhållande till nationella uppdraget.i detstyras

Sammanfattning

frågor anled-varför samhället harbehandlat grundläggandeKapitel 2 har om
skall hahålla vad och vadsig medning ärettatt museernamuseer, museum

kollektivainom samhälletsmål. ledande delsystemför Museerna utgör ett
förstår minnesfunktionen välinte för helainnebär deminne; det att men en

uppgift lärande,Vi minnets främstaviktig del det. attgenomsomserav
förstårvåra och helheter. Medbor-erfarenheter, sambandlär viminnas serav

erfarenhetkunskap och bearbetadställaskall ställa krav attmuseernagarna
aktivt ochinte minstför samhällets utveckling, näratill tjänst ett sam-genom

bildningsorganisationer. Museerna skall särskiltmed skola och andraarbete
från områdenskildafenomenmöjligheter knytasina attta sammanvara

förståelse helheter.för samband ochskapaoch en
föreslår definitionföljandeUtredningenmuseumVad är attett av mu-

delmuseiväsendet: Ettsvenska äranvänds för detseibegreppet museum en av
bevarar ochsamlar in, dokumenterar,minne. Museetsamhällets kollektiva

miljö.kultur ochföremål vittnesbörd människorsandraochlevandegör om
sinnen.upplevelser för allaoch bjuderförmedlar kunskapochutvecklarDet

samhällsutvecklingen. Museetsioch medverkarför allmänhetenDet öppetär
bildning för medborgarna.syfte är

specificera vad defrån integällandeskiljer sig denDefinitionen attgenom
ställeranställda, denoch hur deför utbildninghar ärarbetar vid museetsom

möjligtforskning och detbedrivas ärdet skall ärkrav att museetinte att
Sverige i slagdefinitionen bliråret. härMed denmindre del ettöppet ca42 aven
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museiverksamheten blir decentraliserad når500 rikare, och imuseer mera
människor där de arbetar och bor. Utredningenutsträckning betonarstörre

också bildningsuppgift; de till för tjäna samhällets utveck-är attmuseernas
ling.

till har ökat under hela 80-talet och hittills underAnslagen museerna
från sida, kostnadsökningarna90-talet, särskilt har varitstatens men avse-

många årvärda. Under hade vikande besökstal, sedan 1991museerna men
publikbesöken ökat. Museerna har gjort satsningar för dra publikhar stora att

till sig och har kommit till Vasamuseet, vunnitdet stortnya museer, som som
mindre angelägenhet för människorintresse. Icke desto är mestmuseerna en

bor i storstadsregionema. Drygt 80 de statligamed god utbildning %som av
gårmuseisektorn till centralmuseerna i Stockholmsregionen.bidragen till

måste nå till landets alla tillUtredningens slutsats delar ochär att utmuseerna
alla medborgare.

helhet skall ñrngera tillsammans.Museerna i landet och En lycko-utgör en
bådemellan centralisering och decentralisering kräver starkbalans ensam

aktiviteter. väl fungerande kollektivtryggrad och decentraliserade Ett minne
välbestånd.för samhällets fortsattacentral betydelse Kostnadernaär ärav

låga, utdelning. finnsoch fungerar bör det god Det anledningsystemet geom
förutsättningar för centralmuseerna utveckla sin verksamhet. Menskapa attatt

så invånare.måste arbeta det tjänar hela landet, alla Musei-attmuseerna
nå bildningsverk-i sin helhet har nationellt uppdrag medatt utsystemet ett

samhet.
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3 Museemas organisationsstruktur

Inledning

detI här avsnittet behandlar utredningen museisystemets organisationsstruk-
Utgångspunkten för diskussionen skapas förär det kollektivatur. att museer

minnets skull, och främsta uppgift tjäna samhälletsär utveck-attmuseernas
ling ställa kunskap och erfarenhet till förfogande för bildning.attgenom
Minnet angelägenhet för medborgare i hela landetär och därför skallen

nåmuseisystemet till och arbeta tillsammans med andra institutioner ochut
organisationer förverkar bildning.som

Tyngdpunkten påligger de centrala organisationsstruktur.museernas
Arbetsfördelning grunden för organisation. Inomär organisatorisktett system
fördelas arbetet uppnåmellan enheter för skalfördelar,att t.ex. attgenom
möjligheter till samordning och specialisering utnyttjas. dåVilka proble-är

med arbetsfördelning och samordning Avsikten med avsnittet förstärmen
mån någraundersöka i vad det finns problem området,det häratt samt

därefter hur dessa kan lösas.se
Det första problemet har med arbetsfördelningen mellangöra central-att

Detta diskuteras först principiellt plan och sedan kon-ettmuseerna. mera
kret förslagmed organisationsstruktur. Därefter diskuteras för-huren ny
ändringarna genomföras, någotskall och sedan hur organisationen deom av

skall inom respektive enhet. I det sista avsnittet behandlasutnya museerna se
arbetsfördelningen nivåermellan olika i museisystemet, förhållandesärskilt i
till nationella uppdrag beskrevs föregåendei det kapitlet.museernas som
Slutligen sammanfattas utredningens värdering våralösningar och rekom-av
mendationer.

3.1 Arbetsfördelning och struktur

Arbete fördelas eftersom inte alla uppgifter kan lösas ochav en samma per-
I landets allra minsta Limhamns hade videttson. av museer museum- -

mitten sextiotalet och hand allt; biljettförsäljning,en samma person om
trädgården,städning, skötsel föredragning för besökande skolklasser,av

vårdljusbildsföredrag, och skötsel samlingarna och eventuellt nyinköp,av
fönsterputsning och forskningsarbete lokalt utifrånoch praktiskt samling-

dokumentation.samtama,
Museer och behövs flera förväxer större klaraett attmuseum personer
uppgifterna och arbetet fördelas mellan dem. Ibland ligger uppfattningav en

rollskillnader till grund för arbetsfördelningen, ibland utbildning, in-om 45
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någotfacktillhörighet eller Inom museisystemet fördelas arbetettresse, annat.
dåmellan de olika enheterna, sig kallar dem konsthallar ellervare museer,

något Men vad det för arbete fördelas och finns det förde-ärannat. som var
lande subjektet

Det arbete fördelas de funktioner behövs för samhället skallär attsom som
ha kollektivt minne. Som vi anförde i kapitel 2 fanns det ursprungligenett

någotinte organiserande subjekt. De första mänskliga samhällena inrättade
sin minnesfunktion explicit medvetandeinte grund det justett att ettav var

Människor förvaltade sina traditionerminne behövde. och berättademan
så,förflutna. Det bara blev och vi kan i efterhand kon-sägner stammensom

därmed levde med vad vi kallar kollektivt minne.destatera att ett
organisationsstrukturPoängen med detta resultatär äratt ettmuseernas av

människors kollektivt minnas. Utredningen det skersträvan att attmenar en
tyngdpunktsförskjutning till decentraliserat, folkligt museisystem, och deett
förslag till omdefinition vad redovisades i kapitel 2 lig-ärett museum somav

Våri linje med dessa förändringar. utmaning ligger i finna roll förattger en
till strategisk väl fungerandede statliga dem och delgörmuseerna som en av

så fullgöra nationellt uppdrag.kollektiva minnet, dvs. de kandet att ett

har vuxit fram organiskt. Museer finns där det harMuseisystemet
funnits initiativkraft, tid och intresse Detatt startapengar, museer. som

vårtblivit Därmed finns det luckor i förflutnaingen vill minnas har glömt.
påi utsträckning vad finns bevaratoch slumpen har styrtstor som

varit annorlunda och det kommer troligt-Det kunde knappast hamuseer.
vis inte bli annorlunda i framtiden. Det kollektiva minnet kommer attatt

sådant förtjänstersjälvorganiserande med ett systemsett systemvara -
hållfråndefekter. hindrar inte samhällets skalloch Men det att seman
någotfram och utveckla tillden organisation vuxit denöver merasom

ändamålsenligt befintligavad den strukturenän utgör.

3.2 kan arbete strukturerasHur museernas

arbetsfördelningen i museisystemet ut Enligt vilka principerHur kanser man
återgåLåttänka sig dela arbetet mellan organisatoriska enheter tillatt ossupp

förhållandeArbetsfördelningen i tillLimhamns nämndesmuseum som ovan.
det geografisk. Limhamns handlar Limhamn; dessärmuseet museum om
historia, kultur, geografi och geologi, dess flora och fauna, mineraler och
industri, samhällsplanering och bebyggelse.

På finns det geografisk arbetsfördelning i hela musei-sättsamma en
det finns behandlar kommuner eller stadsregioner,systemet; museer som som

Stockholms och Göteborgs stadsmuseer. Andra behandlar län,ettmuseer
landskap region, Jönköpings länseller Bohuslänst.ex.en som museum,46
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eller Västerbottens Andra behandlar nationenmuseum museum. museer som
kulturell enhet, Nordiska Historiska Armémuseumt.ex. museet,en museet,

Återoch Livrustkammaren. andra någonbehandlar särskild regionmuseer
Östasiatiskautomlands, och Folkens Det i dessat.ex. ochmuseet ärmuseum.

många andra fall geografisk princip ligger till grund för arbetsfördel-en som
ningen.

ämnesområdenAnnars troligtvis detär den vanligaste principenär försom
arbetsfördelning. Vi har för konst, för teknik, musik och dans, his-museum
toria och etnografi, sjöfart, Påoch biologi övergripande plannatur ettm.m.
urskiljs arbetsfördelning vad gäller konst, kulturhistoria, naturvetenskapen
och teknik. De flesta kan inordnas någoni de kategorierna, ellermuseer av
också täcker de alla, vilket fallet med länsmuseerna.är Ment.ex. ämnesom-
rådena reflekterar akademiska discipliner och det ovanligt det praktiskaär att

låter fångas sålivet sig enkelt. Arbetets i Norrköping exempel.är ettmuseum
Verksamheterna skulle bådekunna hänföras till kulturhistoria och teknik, och
egentligen områdendessa överlappande.är

Tiden kan förgrund arbetsdelning mellan Denvara en annan museerna.
svenska historien fram till 1523 behandlas Historiska medan tidenmuseet,
därefter behandlas Nordiska Konsthistoria fram till börjanmuseet. av
1900-talet finns Nationalmuseum, medan verk därefter samlas och visas

Moderna områdenaMuseet. Inom de bredare historia, etnografi ochsom
konst sker arbetsfördelning. Militärhistoria behandlassnävare utför-mesten
ligt armémuseum. Inom sjöfarten behandlas det Sjöhistoriskamesta

1600-talets örlogshistoria behandlas Vasamuseet. Göteborgsmuseet, men
och Malmö har samlingar framförallt handelssjöfart och det finnsmuseer om

marinhistorisktäven i Karlskrona. Västerbottens harett museum museum
specialiserat påsig sjöfart längs Norrlandskusten och Lidköpings hantverks-
och sjöfartsmuseum inriktar sig insjöfart.

Som visarexemplen det huvudsakligen tiden,är geografin eller deovan
traditionella akademiska disciplinema definierathar samlings-som museernas
område. Begreppet uttryck för önskemål funk-ettansvarsmuseer ger om
tionell arbetsfördelning. Som någraskall ha förnamnet anger museer ansvar
funktioner andra inte täcker. Ansvarsmuseema skall driva musei-som museer
utvecklingen framåt inom sina områden,respektive ståde skall för service

rådgivning,och forskning De har till uppgift från hållcentralt verkaattm.m.
rådgivareinspiratörer, och stödjepunkter för andra Det ärsom museer. en

arbetsfördelning enligt någratanken skall ledande och drivan-att museer vara
de ämnesmässigt, till glädje för museisystemet.resten av

Arbetsfördelningen i sin helhet inte någonproduktenär samlad viljaav
eller tanke. Den beskrivits historiens verk, modifieradsom ovan, genom
årtiondena med gradvisa justeringar för det hela rationellt.göraatt mera
Begreppet fram års1985växte museiutredning, ocht.ex.ansvarsmuseer ur
länsmuseistrukturen årskodiñerades i 1965 utredningsarbete. Behovet av en
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nå i landet ledde till Riks-fler människorförmedlingsfunktion för attatt
avsåg funk-komma tillrätta medInitiativtagarnabildades.utställningar att en

dåvarande museistrukturen.tionell brist i den

slumpensmycketarbetsfördelningen mellan ärSlutsatsen att museerna
Detområden blivit uppmärksammade.intedet finnsskörd innebär att som

geografiskaenligtfördela arbetetför museisystemetnaturligtvarithar att
arbetsfördelningför funktionelluttryckkriteria. Deämnesmässigaeller

från regeringutifrån, utredningar,kommithuvudsakligenvi harsersom
såMuseiväsendet,framinte vuxitDe haroch riksdag. systemet. somur

för lösasjälv tagit initiativundantagsvishar endastorganiserat,det attär
problem.denna typ av

strukturOrganisationskultur och3.3

idag bra,finns mellanarbetsfördelning ärfråganDå denär museernasomom
diskussionen börgår med denvi vidarei Innanfinns brister den.deteller om

tyd-arbetsfördelningenfråga, detsärskild och äruppmärksamma ärvi omen
Eftersom den resul-tydlig.arbetsfördelningen inte ärSjälvfalletellerlig är

överlapp-finns detsystemtillväxtsjälvorganiserandeorganisk,tatet enav
detta inteVi vill dock betonaoch otydligamellan gränser. attningar museer

Varför inteproblem.behövergenerellt ettsett vara
vård,insamling,viktigaste. Detdetfunktioner ärDärför äratt museernas

resultat. Detskall brafungera ochskallforskningvisning och ettgesomsom
arbetsfördelning.otydligblirnågot resultatengivet sämreinte sättär att av

måttvisstbättre medfungerarorganisatoriskafinns ettDet system avsom
flexi-anpassning ochunderlättakani strukturen. Detotydlighet och vaghet

målkonflikter.hanteradet lättareoch det kanbilitet, göra att

utgångspunktutifrån verkarlogisk/rationellarbetsfördelningEn som
kantill resultaten. Däremotdetintebristfällig behöver om man servara

uppfattar strukturenimänniskornaproblemi sigdet systemetett omvara
och vill hasvårt hantera osäkerhet gärnade harbesvärande; attomsom

Förmågan osäkra strukturerhanteradirektiv.tydligaregler ochklara att
förmågan hanterajustorganisationer. Detkraftigt mellan ärvarierar att

oklarnågot struktur ellerrörighuruvidaosäkerhet avgör enensom -
sådanfördelar meddet finnsellerproblem,arbetsfördelning är ett enom-

behålla.efterorganisation bör sträva attsom man

attityd tillmuseipersonalensförsökgjortsutredningen har mätaInom ett att
metodavsnittet ianställda setill urvalI enkätenorganisatorisk osäkerhet. ett

Två frågoruppfattas.organisationfrågor givenhurställdeskapitel l om en48
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handlade viktenoch systematiskt och rationelltnyttan arbete mål.medom av
Så alla 96 tillfrågade% de höll med påståendetgott klara ochsom av om
tydliga mål förutsättning förär effektivt arbete. En majoritet 63 % höllen

påståendetmed "om arbetar målenmed systematiskt kanom man mera man
mångalösa fråganproblem". Nu inte deär svarande har eller fel,rättom utan

vad uttryck för. Vi det uttryck för fåsvaret önskan klarager ser attsom en
och tydliga direktiv och därigenom undvika osäkerhet.

Tabell 3.1 redovisar enkätsvaren fyra frågorandra relaterar sig tillsom
osäkerhet. Attityden avspeglar sig i de svarandes värdering vad hän-av som
der organisationen förändrasnär och den svåröverskådlig.när är Människor

medblir förvirrade och kaos utbryter. Svarande attityd till osäkerheten annan
värderar förändring och ambivalens i positiva och offensiva ochtermermera
håller med andra ord inte påståendet.med Attityden avspeglar sig också iom
organisationsidealet. Förekomsten dubblerade rapporteringsvägar känne-av
tecknar ofta dynamiska organisationer i turbulenta miljöer, det krävermen

benägenhet dubbelt chefskap. Dent.ex. benägenhetenatt finnsaccepteraen
inte i museivärlden; 91 % de hållersvarande påståendetmed det inteav attom

bra tvåharär chefer. Vidare vi majoriteten organi-om atten person ser ser
sationsstrukturen instrument skapa ordning och auktoritet.ett attsom

Svaren talar egentligen för sig själv, det tolkningenär det in-ärsom
Vi finner stark uppslutning kringtressanta. ganska formell och statisken en

organisationen. Förändring problematiskt; mångadet ärsyn ses som som
instämmer i människor blir handlingsförlamade och villrådiga sådanatt i en

Likasåorganisation. vill ha klara och tydliga mellan organisa-gränserman
tioner. Hela 78 % instämmer i "annars blir det anarki och kaos".att

Tabell 3.1 Enkätsvar angående organisationsstruktur

Påstående Håller med .Vet Håller inte med".

En organisation ärsom
svåröverskådlig leder til 78 % 7 % 15 %
anarki och kaos

I organisation förändrasen som
ofta blir villrådigamänniskor 80% 5% 15%
och handlingsförlamade

Den främsta anledningen till
ha organisationsstruktur 57 % 9 %att 34 %en

fårär att vetaman somvem
bestämmer vad

Det inte braär om en person
i tvåbefattning har chefer 91% 3% 6%en

kan vilja olika sakersom

Källa: Utredningens enkät till museianställda
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hierarkisk organisationen.också för relativtuttryckSvaren synenger
håller med ochfå bestämmer, 57 %till förStrukturen är vetaatt omvem som

ändåminoritet,visserligenmening. Detavvikande är34 % har menenen
någonsamordningen skermånga bästadenovanligt attatt genomsom menar
finnsenkätfrågor i andra sammanhangställtsEftersombestämmer. samma

Sverige instämmer sällanvisar ijämförelsematerial, och det ändet attett mer
tillfrågade dåpåstående. har varit chefer iDesvarande i dessade5-15 % av

förvaltning.näringsliv och
91utbredd. %rapporteringsvägardubbla ärMisstänksamheten tarmot av-

ha flerakännetecken, kunnamatrisorganisationensfrånstånd det attärsom
också för vill hauttryckdettill. Men ärinstanser ett attatt rapportera man

svåra,matrisorganisationertvekan ärdet ingenoch säkerhet;klarhet är attom
också föränderligasnabbt ochdeorganisationerofta ärdyraröriga och men—

ambivalensOftakrav och behov.efter skiftande äranpassningsbaradärmed
de svarande härför flexibilitet. Menmått betalaprisetkaosoch visst attett av

det priset.beredda betalaknappastär att
förorganisationsanalyserlång rad andrafrågor ställts ihar attDessa en
1986;1982; Trompenaars,Laurentorganisationskulturen semäta t.ex.

harsvarande i museisystemetDiStefano 1992. De1989; LaneForss, en
oklaratydlighet, undvikaönskaförhållanden benägenhetuniksvenskaför att

både i interna-förändringar. De är,misstänksammaochsituationer motvara
vaghetosäkerhet ochobenägnaperspektiv,inhemskttionellt och accepteraatt

liknandevidkuriosum kanSom nämnasorganisationsstrukturen. atti ett
osäkerhet itillrestriktiva attityderlikaIndonesienendast istudier detär som

DiStefano 1992.påträffats Laneorganisationer

svåraorganisationsförändringar kandetta attSlutsatsen är att varaav
resultat iförstadigt bramycketförankrasgenomföra och bör att ge

utformasbörförändringsarbetevidProcessenverksamheten. omsorgs-
utformas meddeltagandeledning ochviktigtoch det storfullt är att

påtagligaverkliga ochLåt då vilka dekunnighet.professionell oss se
organisationsstrukturennuvarandemed denproblemen

struktur ochstatligai deSvagheter3.4 museernas
arbetssätt

anställda, formella,ochtill styrelsermed enkäterarbetatUtredningen har
museivärldenförföreträdare mötenintervjuer medstrukturerade samt genom

beskriver utred-kapitel 1museisystemetinom ochmed olika utomgrupper
bidra-människor direkt000Sammanlagt har drygt larbetsmetodik.ningens
fram-därvidmuseisystemetvad gällerbristermed synpunkter. Degit som

hänvisa tillvill därvid bl.a.sammanställts. Viochbearbetatskommit har50
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i utredningens bilagedel,Drömmuseet, redovisar ungdomarsrapporten som
förväntningar framtidens Eftersom det inte regelrättär utvärde-museer. en
ring vill betona ordet "svaghet" innebär museisystemet borde kunnaatt att
nå områdebetydligt respektivelängre och i det här sammanhanget menar-
vi huvudsakligen strukturella hinderdet möjlig-är göratt att systemetssom
heter inte utnyttjas fullt ut.

vilket statligaDet de organiserade innebär i självasätt ärmuseerna
områdenverket begränsningar för deras möjligheter olika utföra vad deatt

borde. problem utredningenDessa vill fokuseranär ochaccentueras nu
föreslå statligade primära roll fullgöra vad utredningenäratt attmuseernas
kallar nationella funktioner. De statliga begränsningar kan indelasmuseernas
under antal rubriker:ett

berör1 statliga verksamheter hela landet tillräckligDe inte imuseernas
omfattning

I kapitel 2 redovisades statistik de statliga insatsemas fördelning i landet.över
siffrorFör tolka dessa det nödvändigt konstatera delrätt äratt att att en

verksamheter tillskrivs Stockholmsregionen i själva verket utförssom
Ävenhåll i landet i regi i Stockholm. sedan dennaannat ettmen museumav

måstemodifiering gjord konstatera den statliga museisatsningen harär att
centrering kring huvudstadsregionen och dennastark inte har förändratsatten

kulturområdenandra under de decennierna.sätt motsvarar senastesom
Utställningsaktiviteterna koncentrerade till Stockholm och berör där-är-

invånarnamed i första hand vandringsutställningar fråndär. Antalet de stat-
Någraliga alltför begränsade. centralmuseer riks-ärmuseerna gavs genom

dagsbeslut beteckningen vilket skulle innebära de hadeattansvarsmuseum,
särskild uppgift område.bland detta Ironiskt har antaletannaten nog

frånvandringsutställningar blivit färre sedan dettaännuansvarsmuseerna
beslut Parentetiskt kan denna utveckling hänga med och delvis,togs. samman

bara delvis, förklaras åladestatsmakterna samtidigtattmen av museerna
högre intäktsfinansieringkrav och det klarades inte kundeut om museerna
tillgodogöra frånsig intäkter vandringsutställningar andra Stock-änorter
holm. Detta förändrar dock inte huvudkonstaterandet.

rådgivningProfessionell och service till landets övriga motsvararmuseer-
efterfrågan rådgivninginte och Tiderna mångabehov. för i fall starkt be-är

svårt fågränsade och länsmuseer har ofta det professionella stöd deatt anser
sig kunna förvänta. fåDet har i flera fall blivit föremåldyrare för till-att ut

lånfälliga eller deposition och ibland fåönskan disponeramöts attsom om
föremålstatligt ägda med ovilja. någraKonkret praxis varierar och gemen-

överenskommelser eller riktlinjer för hur denna funktion ska hanterassamma
finns inte.
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åttiotaletAnsvarsmuseirefonnen följdes någoninte organisations-av-
åtgärderanalys eller andra ägnade tillse mandaten motsvaradesatt attav av

eller passande organisation. Statsmaktema överlämnaderesurser museerna
formella innehållsjälva det beslutet konkret liksom föreslåatt ett attge even-

organisationsförändringar Så långttuella till följd därav. vi kunnat erfara har
några sådana initiativ inte tagits.

Utredningen fåtttvingas konstatera denna reform mycket begränsadatt
någon effekt. De berörda museiföreträdarna har i samtal anförtensom

svårighetermedelsbrist tolka reformenvad konkret borde medföra.samt att
arbete har inte kommit frånAnsvarsmuseemas skilja sig vad denämnvärtatt

gjorde innan de tilldelades den rollen. Däremot har faktumdet vissaattnya
fått fråndenna beteckning medfört krav andra tilldelasattmuseer museer
formella praktikenI har inte, undantagsvis, utvecklatsänstatus. annatsamma

någon för arbetsfördelning mellan och ickenorm ansvarsmuseer ansvars-
Varje prioriterar i normalfallet utvecklingen detmuseer. museum av egna
profil områdenoch verksamhet olika sökaänmuseets attsnarare sam-

verkan.
beteende kan sig förklarligt tillDetta med hänsyn hur varje ite museum

får förhållningssättenskildhet upplever sitt uppdrag, dettasammantagetmen
negativa effekter för musei-Sverige i sammanhang. Företrädare förstörreett

småJänsmuseerna har anfört den mängden ganska statligaatt stora av muse-
och med begränsademycket strukturellt hinderutgörvart ett etter, resurser,

för i landet effektivt tillgodogöra sig den speciella kompetensattmuseerna
och de i övrigt, finns inom den statliga museisektom. De harresurser som
därför klart deklarerat vill färrede och därmed bättre rustade statligaatt se
museiorganisationer samarbeta med. Med utredningens densynsättatt att
statliga museisatsningen har för landet strategisk och uppgift ären gemensam
den nuvarande situationen otillfredsställande förändringar.och kräver

imuseerna i2 Arbemjbrdelningen mellan de statliga
möjligheterna helhetsperspektivatt ige viA i

statligaDe mängd enskilda ochutgörmuseerna summan av en gemensamma
initiativ historien. Det har medfört vissa eller geografiskaämnenattgenom
områden områdenföreträds flera medan andra ellerutgörsmuseer av mer

Såsommindre vita fläckar. arbetsfördelningen mellan idag utmuseerna ser
fåeftersom erfarenheten visar medoch dagens organisation initiativatt tas

för viinom och mellan bryta detta kan konstatera detatt attmuseerna upp-
frånorganisatoriska hinder skildabehandla helhets-rättats ämnenatt ett

informationsflödetperspektiv. I värld där delar fragmentariseratärstora aven
skall kunna erbjuda bredare perspektiv tillvaron. medMötetmuseerna

föremål ingångenskilda autentiska kan god till behandla funktion,utgör atten
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teknik, utveckling, symbolvärde och andra sammanhang, för att ta ett exem-
pel.

Ett tydligt exempel hur den svenska historienär uppdelad mellanär
Historiska och Nordiska där grunden för arbetsfördelningenmuseet museet,

Ävenårtalet 1523. det otvivelaktigt såär Gustav Vasaär centralattom var en
gestalt i svensk historia och hans makttillträde kan ha givit nationensägas en

såriktning, finns ocksådet given kontinuitet i det historiska förloppet.ny en
Denna kontinuitet kan idag inte gestaltas betydande ansträngningar ochutan
administrativt merarbete, vilket just hänger ihop tvåmed de äratt museerna
skilda organisatoriska enheter. Projektet Den svenska historien, korn tillsom
stånd utifråninitiativ och särskilda ekonomiska satsningar, ärgenom genom

exempel detta. Vi har tidigare visat hur sjöfartens historia och tekniskaett
utveckling uppdelad skilda ochär motsvarande detsättett ärmuseer
med teknik och arbete. Exemplen kan fler.göras

och3 erbjuderMuseerna tvärvetenskapligainte tvärfackliga perspektiv
inom verksamheter så långtsina publiken önskarsom

Museer skall inte organiserade för akademiska disciplineratt utanvara passa
för människors, och speciellt barnens gränslösa nyfikenhet haratt denpassa

Ävenengelske museiexperten Kenneth Hudson denna inte alltidsagt. tesom
kan eller skall tillämpas det dock viktigtär detta kom-synsättatt utan extra
plikationer ska kunna sig gällande. Utredningen sågöra ofta inte ärattmenar
fallet.

Museernas historiska utveckling och uppdelningen den statliga musei-av
strukturen i enskilda präglas mycket starkare akademiska tradi-museer av
tioner och ambitioner den ändamål,än börjat växaav syn museernas som
fram och utredningen föregåendeföreslagit i kapitel. Eftersom densom

såämnesmässiga arbetsfördelningen dominerande, ochär därtill de repre-
senterade starkt domineras några få,ämnena fastnar påmuseisystemetav

nivåcentral i traditionella akademiska discipliner vadänmera som annars
nödvändigt och önskvärt medborgarperspektiv.ettvore ur

Tillvaron inte priori uppdelad i akademiskaär discipliner finnsoch deta
ingen given anledning för det kollektiva minnet följa dessa Denämnen.att
nuvarande arbetsfördelningen mellan de statliga svårtdet ochgörmuseerna

gestalta tvärvetenskapliga områden och koppla ihop konst,tungrott att t.ex.
ekologi och kulturhistoria.
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iprofessionell på mångaMnseiverk-samheten hantering4 kräver en
iMöjligheterna samverkan och arbetsfördelning för ejfelqivråden. till

.på
resursanvändrzing tillintetas vara

organisation samlatalar dels möjlighetenVad här är att annangenom enom
områden organisationen,hel rad inom dels deerfordelig kompetens en

åsamkasstatliga museiorganisationenkostnader den attextra genomsom
sådantför skullefunktionervarje litet bygger görasegna sommuseum upp

ägdebetydligt lägre kostnad samarbeteeffektivt och till om rum.mer
många och komplexa. FörmoderntKraven är attett museernamuseum

ekonomiskabegränsadestå morgondagen medbättre rustadeska mötaatt
och kostnads-kompetensutvecklingförändring ikrävs synenresurser en

tagit delorganisation. Utredningen hari kombination medeffektivitet av
frågor. Vi kanmånga och funderingar kring dessamänniskors ideer, krav

förverkligats ellerringa del dessa harendast prövatskonstatera att ensaven
många organisatoriska hinder, verkliga ellerfall berottallvar. I har detta

Låt antal exempel:upplevda. ettoss ge
föremåls-konservering ochregistrering,flesta statliga sköterDe museer-

eller mindreoch magasinvård inklusive förvaltning lokaler egenmerav
Åtskilliga bådemycket vinnavisat skulle hastudier harhand. attatt museerna

genomtänktkostnadsbesparingarutveckling och iprofessionelli genom en
efter personalekonomisering. Lokaleroch störstasamverkan är museernas

kvar ochByggnadsstyrelsen inte längregamlautgiftspost. Den är museerna
lokalfrågor.för fastighets- ochi grad självaförväntas högre ta ansvarnu

liksomförhandlingslägeupphandlingar starkarekanGemensamma ett enge
organisationsamarbetelokaldisposition. Merrationell genom en annanmer

sig.skulle löna
handsmå ambitionenPå många statliga finns idag att egenmuseer-

medantjänsterför olika tekniskabasorganisationbreddisponera typer aven
funktioner.ändamålsenligt del dessa Detdelaskulledet att en avvara mer

områdeutställningar, kravför framställa därgälla teknisk personalkan ettatt
organisationökar och där samverkanoch förväntningar genom en annan ger

kompetensutveckling.både ytterligare Transporterför variation ochutrymme
område effektivare resursutnyttjande skulledärytterligareär ettett annat spara

betoning defråga utredningensblir viktigare medDenna stat-än avpengar.
landet.uppgifter för helaliga museernas

åren fåttdeSäkerhetsfrågoma viktigare och har underblir allt senaste-
stöld och skadegörelseUtgifterna för förebyggauppmärksamhet.ökad att

samarbeta kringGenombudget.står allt delför större attav museernasen
professionellt, ställaupphandlingfinnas möjlighet skötadetinköp bör att

På kanpriser.förhandla fram bättre sättleverantörer ochkravhöga samma
garantifrågor, där detförsäkrings- ocharbeta medfinnas möjlighetdet att
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också sannolikt intespecifik beställarkompetens, där denna kankrävs menen
varjeutvecklas museum.

informationsteknologins dramatiskaUtredningen betonar den möj-nya-
betingelserna för arbetets organisa-ligheter berika, bespara och ändraattatt

skönjer början förändring i kombi-tion, utveckling vi idag bara Dennaav.en
roll utredningen vill för i bildningensnation med den vidgade museernase

utveckla mediafinna möjligheter liksomtjänst pekar behoven att attatt nya
På områdeförlagsverksamhet. detta kommerframställa läromedel och annan

liksom aktiv uppföljningkompetensutveckling inomkrävasatt museerna en
åstadkommapedagogisk utveckling. För dettabehov teknisk och attsamtav

former hittills intei organisatoriskakrävs samarbete prövats.som
Ävenpersonalförvaltning. dettaadministration ochEkonomisk om--

Mångaåtskilligtråde vinna utnyttjafinns att gemensamt.att genom resurser
begränsade möjligheter med profes-statliga har enligt attutsagoegenmuseer

tekniskaalla olika juridiska, och andra delarsionell kompetens hantera av
mångaframgår finns uppgifter förkapitel 7 detarbetsgivarrollen. Som attav

Större kravkompetenshöjning ibefrämja utbildning och museerna.annan
uppföljning liksomför planering ochekonomi och budgetanvända utvär-att

såväl statsmakterna. Utred-ställas inomdering kommer att museerna som av
också områden innebörd.föreslår förändringar med dennadelningen en

många anslagsposter ochsmå betyder5 Många museer
riksdagregenhgskansli ochpå detaljhantering ikravstörre

många övriga lämnardeEftersom alla centralmuseer och av museerna
bered-till Kulturdepartementet ställs kravanslagsframställningar stora

ningsresurser.

detaljrikedomockså fått omfattande volym och itill effektDet har en
på andra samhälls-ärenden i kanslihuset,handläggningen som manav

praxis ochområden undvika. konflikt finns mellan dennasöker Enalltmer
besluten iutsträckning de centralai allt högre koncentreraambitionen att

frågor måltill och resultat.regeringskansli och riksdag om

dialogen mellan regerings-intervjuundersökningar visarUtredningens att
flerårigaövergång för-tillspeciellt i samband medkansli och museerna,

gåtttillfredsställandeanslagsframställningar, inte sättdjupade attett
detaljer idetaljhandläggning. dettaFörmed traditionenkombinera merav

anslagsposter6 styrning. Mängdenhänvisas till kapitelsammanhang avom
på beredningsresurser,och ställer kravorganisatoriskt hinderblir storaett

ändamål. organisatoriskaIeffektivt för andraanvändasskulle kunna mersom
många underlydandedet hurkontrollspann. Medtalastermer avsesom

nivå sig.direkt undercentral harenheter en
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F 3.1 Illustrationigur till begreppet kontrollspann

Figur 3.1 visar två exempel kontrollspann. Museisystemet företer
uppenbara likheter med den modellen.vänstra Ett alltför brett kontrollspann

svårtdet för dengör styrande enheten -i det här fallet Kulturdepartementet —
inflytande.utövaatt

Utredningen talar Ett brukar definie-ett system.om systemmuseerna som
kombination delar där helheten är delarnastörre änras som en av summan av

Ackoff, 1976. Punkterna betonar alla museisystemet inte utnyttjarattovan
möjligheterna tillsammans kunna och kan föratt än sig själv. Dettamer var en
kan sammanfattningsvis illustreras de fem delproblem beskrivitsgenom som

De är:ovan.

Verksamheten berör inte hela landet
Organisatoriska hinder för helhetsperspektiv
Organisatoriska hinder för tvärvetenskapliga perspektiv
Möjligheter till effektiv resursanvändning inte tillvaratas
Budgetberedningens detalj styrning hindrar målinriktningöverblick och
Frågan då gårdet lösa dessaär problem med arbetsfördel-attom en annan

ning mellan museerna.

3.5 Tre alternativa organisationsstrukturer

I det följande har utredningen renodlat organisationsaltemativ. Detre avser
huvudsakligen de centrala och de direkt under kultur-sorterarmuseerna som
departementet i budgetprocessen, kan givetvis utsträckasresonemangetmen
till omfatta andra,även under försvar-att och utbildningsde-t.ex. museerna

De alternativen renodlade, det förståspartementen. är möjligttre är attmen
kombinera frånelement den lösningen frånmed element Utred-ena en annan.
ningen först de alternativen och sedanpresenterar gör värderingtre en av

gårdem. Nästa avsnitt sedan vidare med operationalisera alterna-att ett av
tiven.

De alternativa lösningarna illustreras figuri 3.2. Somtre de heltsynes ger
skilda bilder det centrala museisystemet. Eftersom såde ärav pass annor-
lunda organisationdagens kan vi inte någotän säkert deras styrkorveta om
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respektive svagheter. Vid organisationsanalys får aldrig glömmaen attman
orsakssamband mellan struktur och effekt osäkra. Människornaär i systemet
kan underverk inomgöra för katastrofalt ologisk organisations-ramen en
struktur, liksom den teoretiskt bästa strukturen ibland inte förmår åstad-
komma några resultat alls. Med dessa reservationer i bakhuvudet dristar vi

ändå de lösningarna.att treoss resonera om

Låt3.5.1 blommatusen museer

förstaDet alternativet dela så de blir mindreatt ännu änattvore upp museerna
idag. Statens konstmuseer skulle kunna delas i sina avdelningar;t.ex. treupp
likaså skulle Statens historiska och Nordiska kunna splittrasmuseetmuseer

mindre Logiken i det mindre enheter skulle tvinga framattmuseer. vore
samverkan, inte finnsdär den eftersom enheterna idag tillräckligt förär stora

Ävenklara sig själva, haltande.än det möjlighetatt det inteärom om vore en
troligt nöden skulle tvinga fram ökad såsamverkan, i fall hade funnitsatt det

redan idag. Mindre enheter skulle kunna bli intressantamer av varan genom
ökad specialisering, och det kanske skulle finnas färre hinder för spännande
ämnesmässiga kombinationer besluten de direkt berörda hand-närmretasom
läggarna. dåVi skulle kanske hamna i situation med 50-60 centralmuseer,en

någraoch kanske enheter enbart specialiserade vård och magasinering -
kulturmagasin.separata

Den uppenbara fördelen mindreär snabbare beslutsvägaratt museer ger
respektive och starkare känsla direkt för produktionen.museum en av ansvar
Möjligtvis skulle den akuta bristen också tvinga frammer resurser mera
samverkan, och slutresultat skulle vi fåkanske organisatorisktettsom en

splittrad museivärld, där kontakterna mellan delarna betyd-mera men en vore
ligt frekventa och betydelsefulla.mera

Nackdelarna många,dock och den allra förstaär nackdelen består i för-att
delarna inte givna. Det skulle troligtvisär bli dyr lösning. På kort sikten
dubbleras funktioner.antal intensivaDen samverkan blir följdenett som
skulle bli dyr, i antal timmar tillbringas imätt o.dyl. Detmötensom vore
svårt skapa goda forskarmiljöer i vardagsarbetet, och det inte troligtatt är att
så små skulle orka med sprida sin produktion i landet.att utmuseer

3.5.2 Museienheter styrka koncentration ochgenom-
samarbete

Det andra alternativet föra dagens centralmuseer och andraattvore samman
statliga i eller divisioner. Det skulle skapas starkastörre mil-museer grupper
jöer för ämnesmässig förkovran och personalen kunde beredas bättre möjlig-
heter utvecklas sin arbetsplats. Kontrollspannet blir smalare möjlig-ochatt
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3.2 Struktutförslag förFigur museisystemet

Departementsnivå

äng Stgrcentrum LEX"
museiverk

Museema

samtidigtför bereda ärenden skulle bli bättre,heten departementet att men
hamnar departementets bord bli betydligt färre.skulle antalet ärenden som

områdensärskilda teknik,skapas skalfördelar inomDet skulle kunna som
föremålsvård, laboratorier, bokutgivning, butiker, arkiv och bibliotek m.m.

tvåtänka sig skilda principerför det här alternativet kanInom ramen man
behållerAntingen och stärkerarbetsfördelning mellan de enheterna.för större

arbetsfördelningen.akademiska ämnesmässiga Statensden traditionelltman
Arkitektur-, Musik- ochskulle kunna sammanföras medkonstmuseer t.ex.

LivrustkammarenHistoriska ochNordiskaDansmuseerna. museetmuseet,
fördela arbetet mellansammanföras i enhet.kunna Ettskulle sätt attannaten

ämnesområdenskilda iblandaskapa enheterenheter större attattvore genom
Då Tekniska ochenhet. skulle kanske Nationalmuseum, museetsamma

beståskulle kanskeenhet,Medelhavsmuseet utgöra aven men en annan
och Dansmuseet, AntaletNaturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet osv.
just här.kombinationer och skall inte beskrivasär ston

då sådanafördelarna och nackdelarna med museienheterVilka är
sin storlek bättre utrustade sindeFördelarna göraattatt genom vorevore

både produceratillgänglig hela landet,produktion över att ut-genom
tillgänglig för publiken, ochproduktionenställningar gör attgenomsom

råd, utlåning ochmed fackmässigaregionala och lokalahjälpa museer
detmöjliggöra bättre helhetssynStorleken bordetjänster.andra en

kunnasvenska historien skullehela den t.ex. tasämne presenteras,som
inom museienhet.till envara

uppnåockså skalfördelarskulle kunnaMuseema attgenom samman-
på lösningendock hurvilka och hur berorfunktionerlägga stora-

gestaltas.

minst tiotill besparingarupphovdet dock kunnaNormalt borde omge
tidigare själv-ingår fem till femtoncirkaenhet detprocentenheter om58 per
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frånständiga i varje. Erfarenheterna Göteborg, där de enskildamuseer
gåttför etnografi, naturhistoria, sjöfartkonst,museerna mm samman, uppges

påtagliga.de ekonomiska vinsterna ärattvara
också lättare för museienheterDet bereda de anställdastora attvore

arbetsinnehåll.möjlighet till karriärvägar med olikartade Forskningen skulle
tyngd med koncentrerade ämnesmässiga miljöer,kunna större t.ex.merages

Dålivligare seminarieverksarnhet.med intern skulle de ha möjlighetstörreen
få del medel bra forskningsprogram.att externa att presenteragenomav

Museiedningen skulle lättare kunna föra personalpolitik det möj-görsomen
tjänstledigt för forskningsarbete.ligt bereda folk tid De möjliga elleratt en

alltså också någratänkbara fördelarna flera, finns det nackdelarär men
Liksom fördelarna nackdelarna hypotetiska; kanske det bättreär attvore

sådan dårisker och möjligheter. En risk eller nackdeltala deattom vore
byråkratiska.museienheterna blev tungrodda och mindreDestörre mera

Arkitekturmuseet eller skulle möjligen tillDansmuseet,museerna, som en
början betrakta sammanslagning förlust självständighet och flex-som en av

nivåer någotskulle antalet hierarkiska bliibilitet. Inom varje enhet ochstörre
längre, vilket i och för sig kompenseras flerdärmed blir beslutsvägama attav

fråndecentraliseras departementet.beslut
motstånd förändringarEn nackdel det skulleutgörs motannan av som

bli effekten. Egentligen detta inte sammanslagningkunna är ett argument mot
förändring, observandum. gäller utformaeller Detutan ett attsnarare pro-

såorganisatoriska förändringarna människor blirkring de del-attcesserna
entusiasm föraktiga och kommer till känna och det Stora delaratt ansvar nya.

museisystemets personal dock positivt eventuell organisations-av ser en
mångaförändring, och inte nöjda med den arbetsfördelning har idag.är man

därför troligt de negativa sidoeffekterna uteblir, eller lätt kanDet är att
övervinnas.

Frågan då vilka grunder enheter skall skapas efter. Om det skapadesär nya
kulturhistoriskt naturvetenskapligt/teknisktkonstmuseum, ochett ettett mu-

ämnesområdena bestå.så skulle de traditionella akademiska Museernasseum
åskådliggöramöjlighet samband och helhet inom respektive disciplinatt

måni viss bevarar aka-skulle bli bättre. Ett problem dock strukturenattvore
ämnesområden. enheterna skulle täcka mycket vidare fältdemiska Men än

arbetsfördelningdagens gör.
Å då välja föra iandra sidan skulle kunna att samman museernaman

Biologiskaskär dessa Kanske kunde detenheter över gränser. museetsom
ingå och Medelhavs-i enhet Arkitekturmuseet, Dansmuseetsomsamma

Dånågon organisationsstruk-kombination. skulle självamuseet Eller annan
dettabefrämja tvärvetenskapliga perspektiv. Problemen med dockärturen

beståendetvå. tvärvetenskapliga idéerna aldrig givna ochFör det första deär
Även ovanståendeden kom-söker sig hela tiden uttryck. t.ex.utan nya om

års utställningsverksamhet kanske möjligheternabinationen bra för 1995vore
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då någonuttömda 1997. Kanske skulle det kombinationvore vara annan av
konst, naturvetenskap och etnologi. Men kan inte organiserasmuseerna om

år.vartannat
det andra, den traditionellt akademiskaFör kunskapsmassan tunnas ut.

alla läppars bekännelser till interdisciplinäraTrots och tvärvetenskapliga ar-
svårtverklighetenbetssätt och det vinna erkännande för deär är atten annan

arbetar med gränsöverskridande verksamheter. Vad spelar det för rollsom
publiken villHuvudsaken väl kommer och den ha helhetsperspektivär att

ocksådet önskvärt museipersonalens kompetens fördjupasJo, ochär attmen
både den interna och rörligheten ökas. Därför det viktigtärexternaatt att per-

efterfrågassonalen har kompetens och erfarenheter i de miljöer ut-som som
dåmuseifolket,tänkbara arbetsmarknader för den akademiska mil-gör t.ex.

jön.
råder motsatsförhål-Slutsatsen det här pekar detresonemanget att ettav

organisatoriska struktur underlättarlande mellan de kraven tvärve-en som
tenskaplighet och struktur underlättar helhetsperspektiv, goda for-en som

eventuellt andra skalfördelar,skarrniljöer, personalomsättning och t.ex. avse-
går få bådeintelaboratorier, tekniska verkstäder, butiker Det detende attmm.

skulle kräva organisatorisk lös-och det andra eller deträttare sagt, enena —
någon inom förform matrisorganisationning byggde ramen ensom av

Sådana krav ledarskap ochmuseienhet. lösningar ställer storastor per-
förmåga miljöer. skullehantera osäkra och turbulenta Densonalens tro-att

ändamålsenlig museivärlden.ligtvis inte ivara

Struktur styrning3.5.3 med stark central

skapaalternativa lösningen arbetsfördelningen be-tredjeDen att ettvore
och verksamhetsplanbereda budgettydligt starkare vilket skullestyrcentrum

utställningar skapar hel-aktivt demför samt styra mot t.ex. sommuseerna
hetsperspektiv och gränsöverskridande. Men skulleär utsom museerna se

alternativ undviker alla de risker följer medidag. Det är ett som som ensom
åstadkomma möjligheterorganisationsförändring. Istället försöker dessaman

Ävendåmedel, framförallt med starkare central styrning. härmed andra en
sig olikaskulle lösningarna kunna ta ut.

förmåga bereda och handläggamodell stärka departementetsEn attattvore
styrfunktioner, andel medelärenden, utvidga dess störret.ex.samt genom en

användning följs ochför särskilda verksamheter ochtilldelas vars uppsom
kulturråds ställning utvidgasAlternativt kunde Statensutvärderas. mot-

någon för funktionen,myndighet kundeellersvarande sätt, utrustasannan
funktionen förläggas tillRiksantikvarieämbetet. Slutligen kunde sär-ettt.ex.

Museiverk.skilt
förknippas meddirekta kostnaderfördel slipper deEn att som envore man

organisationsför-iför utforma detaljernaomstrukturering, arbetstidt.ex. att60
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ändringen, direktiv till myndigheter, fysisk förflyttning, tid för fackliganya
förhandlingar åMen andra sidan, nåskall de kostnadsfördelarm.m. om man

kan följa samordning inom måsteorganisation denstor styrandesom av en
enheten stark, dvs. besatt med kompetent personal, utredningsresurser,vara
beslutskraft förmåga genomdriva besluten vilket kostarsamt att pengar.

Det här skrivna handlar de statliga återkommerviom museerna, men som
till finnsnedan det också arbetsfördelningsproblem förhållandei till de regio-
nala och lokala Ett centralt placerat museiverk skulle kunnaävenmuseerna.
arbeta frågormed dessa och därmed tydligt förutgöra hela musei-ett centrum
verksamheten i landet. alltsåDet är skäl för museiverk,ett annat ett även om

intedet har vårmed problemställninggöra i det här avsnittet.att
dåVilka nackdelarna Det tillkommerär myndighet mellanen museerna

och regeringen och därmed följer centraliseringstendens. Så det, och detären
också Eftersom inteär poängen. löser sina problem får någonsjälvsystemet

det, och någon måstedennagöra ha makt, och befogenhetannan attresurser
fatta frågorbeslut i primärt borde hanteras Det finns redansom museerna.
två myndigheter har styrfunktioner förhållandei till museisystemet;som
Riksantikvarieämbetet Kulturrådet.och måndenI arbetar vidare med detman
här alternativet skulle det möjligt flytta samtliga uppgifter tillattvara ett av
dem, eller flytta deras uppgifter till myndighet.att en ny

3.5.4 Värdering alternativav

Eftersom den nuvarande organisationen åstadkommerinte önskat resultatett
sig självt, dåkan antingen försöka lösa det organisations-av man genom en

förändring bättre möjligheter, ellertror starkaresom man ger styr-genom en
ning inom i organisation. Alternativstort sett l och 2 exempelärsamma
det förra, alternativ 3 det alternativetäven medför begränsadsenare, om en
organisationsförändring.

utgår frånVi de problem den nuvarande museistrukturen för mednu som
sig. Diskussionen visar de olika alternativens möjlighet kommaovan att
tillrätta med dessa problem. Utredningen sammanslagning tillattmenar en

enheter med ämnesmässigastörre specialiseringar den ändamåls-mestvore
enliga förändringen. Lösningen slå dagens statliga tillatt samman museer

enheter bidrar tillstörre lösa de flesta de problem utredningenatt uppmärk-av
Diskussionen har dock i huvudsak gällt för- ochsammat. nackdelar i för-

hållande till de problem uppmärksammats. Finns det andra problemsom
förståsDet självklara förändringskostnadema.är Där alla alternativär mera

kostbara, vad direkta utgifter, det underlåta någotän alls.göra Menattavser
det uppenbart fördelarnaär med förändring i allt verkaratt uppvägaatten
dess kostnader. Kostnadera för förändring bör investe-snarasten ses som
ringar i väsentlig samhällsfunktion.en
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småskalighetdecentralisering ochnågon viljaskulle vär-Kanske somse
tilltalande,välja det första alternativet Tankeni följd deti sig, och ärden av

betraktatdecentraliseras. Utredningen har detfrågan skalldock vadär som
når sådvs. den tilldecentraliseras,museiverksamhetenviktigt att utattsom

därför den förmöjligt. Vimånga i landetmänniskor att ossmenarsom
fram skapadecentralisering kommeraspektenviktigaste att museergenom

förlitablir hela landet kanproduktion ochsinförakan ut resursersomsom
på.sig

alternativenskildaför sig inte dei ochNu behöver motsattases som va-
deUtredningens slutsatsgår dem.kombinera ärDetrandra. attatt museer

musei-förs ikulturdepartementet, störredirekt under sammansorterarsom
förseförutsättningarhar bäststrukturella lösningdenDet attenheter. är som

nå till allauppdrag ochnationelltkan fullgöramedlandet utettmuseer som
skall utdå museienheterFrågan hur dessamedborgare. är se

museienheter3.6 Nya

föra deförslagetgår vidare medutredningenföljandedet attI samman
inomGrundtankennågra enheter. äri attcentrala större museermuseerna

Syftet med för-organisatoriskt.ocksåområde skall höra sammansamma
sina uppdragfullgöra överunderlätta förändringen attär att museerna

detta,förbehövsekonomiskaskapa de samtlandet,hela att resurser som
ocksåFörändringenledning. är etttydligt lägga museetsansvaretatt

museisektom.detaljstymingminska departementetsled i att av

talaVi valtut hardå enheternaskall deHur att om grupper av mu-senya
organisa-hörenskildafleraenheter; dvsseer sammansommuseersom
Vi skulleledning.och harvissa basresurserdelartoriskt, gemensamensom
ellermuseiorganisationermuseigrupper,också tala demkunna mu-somom

destordrift,till näringsliv ochför tankarnaOrdet koncernseikoncerner. men
små kännetecknasskall visserligenfortfarande och deorganisationernahär är

andrainte nödvändigtvisändamålsenlighet,ocheffektivitet egen-avmenav
har.industrikoncernerskaper som

deinombehålla siningående kan särartdelarnaDe nyasom museer
behöversammanslagningenorganisatoriskadenResultatetenheterna. av

blieffektenkanflyttarfysiskt tvärtombliinte rent samman,att museerna
Stockholmsområdetutanförocksåföreslår flerViden attmotsatta. museer

verk-delarmöjligheter förDetenheterna. öppnar attdel deblir avnyaav
föreslå organisa-Vårt syfteandra ärförläggs till attsamheten orter. en

bärdemfattas direktsådana kanbeslutvilkentionsstruktur inom somav
perspektiv.ändamålsenligautifrånverksamhetenföransvar
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3.6.1 Museernas ämnesindelning

dåVilka de kan föras i enheter Viär har gjortnya museerna som samman en
sammanställning i figur återfinns3.3. Där de enskilda undermuseerna
budgetpropositionens anslagspost B 32, de enskilda verksamheterna inte de
museigrupperingar idag, erhålleranvänds statsbidrag undersom museer som

budgetåretanslagsposten 33B under 1994/95, fårInvandrarmuseet sittsom
statliga bidrag under B 2 vissa Någraandra statligaposten samt museer.

med andra huvudmän har tagits med, dels för det kan finnas anled-attmuseer
ning inkorporera dem i de enheterna, och dels för väcka tankenatt att attnya
eventuellt andra skulle kunna beröras organisationsförändringen.av

Antalet kombinationsmöjligheter i det oändligt. Vi har angivitär närmaste
enheter, det inte nödvändigt det blir justär det kanske ärtre att tre,men mera

ändamålsenligt Någonstansflera. måstemed vi börja analysen. Om vi nu
utgår från figuren återfinnsoch de i den undergrupperar museer som en av

såde hattarna konst, kulturhistoria, fåroch ekologi, vi kartatre natur en ny
figur måstei 3.4. Läsaren inser det finnas flera frågetecken. Tekniskaattsom

under den kulturhistoriska enheten,är kanske hörmuseet grupperat men
tekniken med naturvetenskap och ekologinärmare samman

förlagtArkitekturmuseet till konstmuseienheten, arkitekturär hörmen
Är Östasiatiskaockså kulturhistoria.med konstmu-nära museet ettsamman

eller kulturhistoriskt bestårmuseum Samlingarna konstfö-ett mestseum av
remål, utåtriktadeden verksamheten och publikens förväntningarmen - -
kanske har med kulturmötet göra Medelhavsmuseet kanske kan be-attmera
skrivas arkeologiskt del fyndmaterialet påett storsom museum, men en av

Östasiatiskabåde Historiska ocksåoch har framkommit vid utgräv-museet
ningar. Ibland blir det konst och ibland frågankulturhistoria och är närmast
vilken den minstaär nämnaren.som gemensamma

Figur 3.4 visar fördelar påsig ojämnt framför-ämnen,att museerna
tvåallt finns det bara behandlar och ekologi varav detnaturmuseer som

Biologiska del Skansen idag. Men eventuellt skulleärmuseet,ena, en av
Skansen och Tekniska föraskunna till och ekologienheten.övermuseet natur

får vi inteDessutom glömma Naturhistoriska riksmuseet idag denäratt
museiorganisationen, tvåoch den i sig redan lika de andrastörsta är stor som

på fråganenheterna för sig. Därmed kommer vi in de här museienhe-var om
ändamålsenliga.för för slåLöper vi risk sönder välärterna stora att attvara

småfungerande enheter
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3.3 Utgångspunkter för organisationsförslagFigur
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Vi den risken liten. För det första de enheterna inteär ärattmenar nya
såsärskilt Konstmuseienheten i drag hälften detärstora. storgrova som

Naturhistoriska riksmuseet.nuvarande Med knappt 300 anställda och en
år,miljonerbudgetomslutning kring 170 blir det jämförelsevis litenper en

någraorganisation. museienhetema intetDe vis kolosser, de börärnya
fortfarande relativt smidiga lätthanterligahelt enkelt och enheter -ivara

månden dessa egenskaper huvud har med storleköver göra.taget att

För andra förändras ledarskap och administrationdet kontinuer-synen
ligt, utvecklas hela tiden.och kunskap I dag organisation inteär störreny en

byråkratisknödvändigtvis centraliserad, och stel mindreänmera en orga-
någotnisation. organisation kan det finnasInom bättre förstörre utrymmeen

decentralisera den praktiska verksamheten, kan skapaatt man mera resurser
för egentliga museiverksamheten och minska den administrativaden appa-

frånorganisationen snabbare kravDärmed kan omvärlden,mötaraten. nya
mål gång.flexibel med fleraden blir och kan arbeta ochmera en samma

frågaslutresultatet i hög grad ledarskapNu dvs. det krävsär etten om -
ledarskap inriktat skapa dynamiska, självstyrande och föränd-är attsom

inom för Därförringsbenägna delar den enheten. ärramen nya processen
vilken museienhetema skapas viktig och det avgörande betydelseärgenom av

regeringen tillsätter chef och styrelser.hur

6. museienheter3 2 Nya.
föreslårTills de sammanförtsvidare under rubrikerna konstatt museer som

respektive och ekologi i figur 3.4 betraktas grundstommen för denatur som
två framstårenheterna. Den kulturhistoriska enheten däremot splittrad,som

också två.den i skepnad betydligt de andra finnsoch denna Detstörreär än
sig ämnesmassigt, budgetmässigt elleringen riktig balans, vad avservare

då någraden delas upp Figur 3.5 visar olikapersonal. Hur skall kunna
alternativ.

Alternativ innebär det skapas fyra relativt jämnstora museienheter.1 att
Historia blir institutionaliseradenhet vi kallat Fokus SverigesDen ensom

historien, knuten till devariant utställningen Den svenska stora museernaav
vårdfunktioner kopplade till den insamling, dokumentation,och med övriga

frånutveckling indu-forskning. behandlar samhälletsoch De museer som
framåt, människor, blirstrialismen med tonvikt teknik ochoch en egenen

tvärfackligahar mycket och de allamuseienhet. Museerna här ärgemensamt,
tillgång förhållande till den framväxande hem-till sin karaktär. iDe vore en
industrirninnen och andra arbetsmiljöer.bygdsrörelse tilltar varasom
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3.4 Museerna indelade efterFigur ämnen
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blirmed andra kulturer allt viktigare inslag i människors liv.Möten ett
betydelse för näringslivets internationalisering, förKulturmöte har utrikes-

politiken för alla delar samhället där invandrare; kort förmötersamt sagtav
det bästa förbereda sig för hantera skillnaderallting. Kunskap isättetär att att

underanvänd för tillföraoch levnadssätt. Museerna denkultur är atten resurs
inlevelseförmåga. museienhetkan skapa tolerans och En kankunskap som

sådan kunskapsinnehåll;uppgift och med relevantorganiseras för detetten
också enhet kunskap och bildningskulle kunna Europaomvara en som ser

sin uppgift.som
visserligen liten organisatorisk förän-fjärde museienheten innebärDen en

förhållandeoch viktig i till lan-dring vad ärstatens stormenavser museer,
Museisystemet skall bland bidraga med kunskap ochmuseisystem.dets annat

åtaganden gjordes vidför fullfölja de nationella FN:serfarenhet att som
finnsutvecklingskonferens i Rio de Janeiro. Det växande insiktMiljö- och en

friluftsmuseemavilket inte minst visas idetta i museisystemet, runtav omom
området såfallet organiseradeblir i det härlandet. statligaDe attmuseerna

området.museiutvecklingen detförde starkutgör en resurs
har denvi fört Dealternativ 2 harI sätt.ett nytt somsamman museerna

fåtthar bildaundersökningenarkeologiska nämnaresom gemensam en
fåroch etnografisin änmestillhörighet i antropologimuseienhet, harde som

blir de militära enhetenhet, och slutligenbilda en egenmuseernaannanen
förts med de närbesläktadeförsvarsmuseema härtentativt har samman mu-

fårförsvarsgrensmuseerna till-kulturdepartementet. Deunder etttreseerna
få Försvarsdeparte-och eventuellt kunde helaskott gruppennya museer,av

till huvudman.mentet
tvåkulturhistoriska iför deAlternativ 3 slutligen störremuseernasamman

framstå någotföregående fragmenterade,två alternativen kanenheter. De som
nå långt i skapa struktur under-troligtvis inte likaoch de skulle att somen

Bådasina nationella uppdrag. musei-verkställalättar för attmuseerna
alternativet arbeta med historiska perspektiv,i det härenheterna skulle men

på perspektiv. inom "Fokusskillnad Museemadetäranger ensom namnen
långsiktigatillbaka och ställer just dethistorien" blickar längemänniskan och

det andra blocket använderi Museema inomhistoriska förloppet centrum.
kulturlandskapet ochutveckling, arbetsliv,belysa teknikenshistorien för att

bådafråga skillnad i grad, inte skillnad Demiljöfrågor. Det är art.avomen
kommersamarbete, och detha mycketkommermuseienhetema nära attatt ett

gråzoner mellan dem.finnas
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3.5 Museerna på detFigur kulturhistoriska området
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3.6.3 Riksantikvarieämbetet

Vid inledningen den här diskussionen sades vi koncentrerar uppmärk-attav
påsamheten enskilda Vi inte dagens indelning för giventog vadmuseer. t.ex.

Statens Konstmuseer eller Historiska Museet. Det innebär Riksanti-avser att
kvarieämbetet inte har behandlats någondel museienhet i diskus-som en av
sionen Riksantikvarieämbetet organisation består idagovan. som ettav cen-
tralt ämbetsverk för kultumiiljövården. l ingårmyndigheten dessutom Statens
historiska Kungliga myntkabinettet, Medelhavsmuseet, Institution-museum,

för konservering och Vitterhetsakademiens bibliotek.en

Utredningen Riksantikvarieämbetet organisatoriskt börattmenar
skiljas från funktionerDess centralt ämbetsverk krävermuseerna. som

organisation och det ståri denna sin frånroll fritt deatten egen stat-
liga museienheterna. kulturrniljövårdensMed växande betydelse kommer
Riksantikvarieämbetet ha strategiska uppgifter område.detta Riks-att
antikvarieämbetets funktion behandlas ingående under avsnitt 4.3.4.mer
Det institutionenoch för konservering bör däremot fåtre museerna en
plats i de museienheter byggs Utredningen förordar de blirattsom upp.
del museienheten med fokus människan i historien.av

3.6.4 Nationella uppdrag ifrånlägga till och draatt-

I övervägandena vilka ingåska i vilka föreslagnadeom museer som av
museienheterna ocksådet rimligt fråganställa sigär alla statligaatt om

definitionsmässigt ska delar därav framöver. Med hänsyn tillmuseer vara
de uppgifter och roller utredningen föreslagit fråganvi den inteattmenar
kan besvaras entydigt ja.med ett

Till kretsen statliga har under historien lagts Som tidigareav museer nya.
finns mångakonstaterats här exempel olika förhistoria. Med dentyper av

nationella uppdrag utredningen föreslagit det nödvändigtärsyn attsom
fråganställa några i statlig i själva verketägo lokaltär ettom museer av mer

eller regionalt intresse och de därför bör förvaltas i regi idag.änatt annan
Frågan nödvändig hänsynmed till budgetär begränsningarsätteratt attresa

åtagandenoch förslag måste de tidigare. Konsekvensenvägasatt motom nya
detta inte entydig, det handlar oftast iär museisamman-av resonemang som

hang till del bedömningar och värderingar. Som exempel kan nämnasen om
Hallwylska uppskattat i värdefull form visar miljönmuseet, ett museum som
kring familjen Hallwyl. Men det inte nödvändigtvis detsammaär attsom

automatiskt ska del i det statliga museiuppdrag,museet ses som en som
föreslår.utredningen En hel del facket skulle likställapersoner av snarare
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hembygdsgårdar,minnesmärken ellermotsvarandeHallwylska med som
iförvaltas statlig regi.landet och intedelari olikafinns somav

inleds Stockholms kommunföreslå förhandlingar medvillUtredningen att
förvaltningsform. denna bakgrundMotandra intressenteroch annanom en

någontill de före-Hallwylskainte föravaltutredningenhar museetatt av
fråga tillämpasVårt i denna skulle kunnamuseienheterna.slagna resonemang

museibeståndet. börKonkreta övervägandenstatligadelar i detandraäven
bedömningar.fackmannamässigaföregåsemellertid merav

museienheterna skalltillutredningenPå motsvarande sätt attmenar
idag utförs andranationellt intresse,funktionerknytaskunna somav

Stockholm. huvud-förändratinte skebehöverDetiplatser än genom
mannaskapiutan fullgöraviss tid förockså avtalformenkan attta av

ochfunkioner, nåtts. förfarandeöverenskommelse Dettauppgifter varom
och indu-där konst-i Göteborg,Röhsskatillämpaskan museett.ex.

utvecklats Om Glas-riksintresse.karaktärform haristridesign avsomen
Exemplen kanföras. görasliknandeVäxjö kani ett resonemangmuseum

flera.
kulturdepartementetsunderföreslår trettiotalUtredningen att ett museer

försi dessafunktionerellernågra andrahuvudtitel sammansamt museer
naturhistoria ochförför de sköna konsterna,museienheter;till fyra enen

med fokusdenkulturhistoria,två förenheterekologi enasamt varav
i världen.människanmed fokusoch den andrahistorienimänniskan

på detalternativet kultur-tredjemed andra ord detförordarUtredningen
Valet mellan detvå enheter.olikaområdet, det trehistoriska som ger

frågan värderingkriteria. Detobjektiva ärspeglar intealternativen enom
åstadkommaambitionmedkombinationintresseinriktning i attoch enen

vad den statligaspeglaförorganisationeffektivrationell och atten mer
föreslårutredningenstrukturskall betona. Denmuseiinsatsen presen-som

3.6.figuriteras

Förändringsprocessen3.7

enhetertill fyratrettiosex ärföraförkrävsarbeteDet att museersammansom
kravutmaning. ställerDetstimulerande storaomfattande och utgör en

får positivamånga ochanställdaberörledarskap. Detochkunnigt engagerat
arbete deförbättre betingelserskapaflesta ettför dekonsekvenser attgenom

föl-I detkonsekvenser.budgetmässigafår radkall. Detuppfattar ett ensom
karaktäristiska börföreteelser ellernågrabetonautredningenvilljande som

arbetet.känneteckna
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3.6 Utredningens förslag till museienheterFigur nya
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Utredningen föreslår regeringen tillsätter organisationskommittéer,att tre
för områdetvarje museienhet. beträffarVad och ekologi innebärnaturen ny

förslaget förhållandeingen förändring i till dagens struktur. Valet ord-av
förande i kommittén viktigt, och bör den skall innehaär strävan attvara som
tjänsten ocksåmyndighetschef blir ledande i förändringsarbetet. Desom
övriga ledamöterna delsbör sökas bland personalen i enheterna och bland
dem har ledningspositioner i dagenssom museer.

De organisationskommittéerna kan knyta referensgrupper medtre en ex-
pertis kring juridiska och budgetmässiga problem till sig, och eventuellt pro-
cessinriktade Syftetorganisationskonsulter. med det knyta denattvore orga-
nisatoriska förändringsarbetet,expertis behövs till hela självasom men

förverkställandet de blir direkt berörda verksamheten iår ett ansvar som av
framtiden.

Utredningen har observerat museipersonalens vilja till förändring äratt
praktiska kunskapen turbulenta organisationsrniljöerden hanterastor, attmen

dålig. viktigt sprida informationDet följaktligen mycket och kunskapär är att
fårgår förhur till och vad det för konsekvenser personalen.arbetetom

Organisationskomnuttéerna bör högsta prioritet med personalre-mötenge
sådanakanske institutionalisera med jämnamötenpresentanter, attgenom

ocksåmellanrum. bör det komma löpande nyhetsblad hurKanske ett om ar-
fortskrider.betet

påbörjar sitt arbete börSamtidigt organisationskommittéerna kultur-som
förordningardepartementet utforma utkast hur de myndigheternasett nya

förslagen nationella uppdrag.och direktiv skall bakgrundut, motse av om
målformulering utforma organisa-skulle det lättareEn klar och tydlig göra att

ambitioner kommersådant regeringens och riksdagens tilltionen sätt attett
i organisationens struktur.uttryck

förhållandemyndighetschefen skall arbeta i tillLedarskapet, främst hur
också problem snabbt fårcheferna för respektive bör ett sommuseum, vara

lösning. chefsskap förUtredningen museienhet inte bör kom-atten menar en
ingåendebineras förestå någotmed deatt museerna.av

Inför det med tilldetaljerade arbetet hur sammanslagningen skallmera
fråndet personalen de ikan lämpligt skildaatt t.ex.vara engagera museerna,

områdenform särskilt där de besparingarna kanarbetsgrupper, störstaav
helaske; ekonomi löneadministration, tekniska enheter kan tjänaoch som

utgångs-laboratorier, Utredningenenheten, bibliotek och m.m. menar som
lika de in-punkt varje museienhets budget bör storatt vara som summan av

gående kultur-redan idag finns underanslag. För de sommuseernas museer
frågaredovisningsteknisk hur medlen förs mellandepartementet detär renten

vad gäller haranslag. inte komplicerat deEgentligen detär sommera museer
andra huvudmän.

möjligt vinna fördelarUtredningen anfört omorganisation dethar gör attatt
uppskattningsvisDet böreffektivare användning resurserna.en avgenom
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innebära cirka tio budgetomslutningen kan disponeras föratt procent av
ändamål. Under utredningens besök mångahar exempelnya museerna

påtagits kostnader borde kunna lägre mellansamarbetetupp som vara om
fungerade smidigt vilket i för mångadet och sig i fall. Somgörmuseerna

exempel kan nybyggnaden Moderna och Arkitekturmuseetnämnas museetav
på Skeppsholmen. Vid skede i projekteringen skulle varje ha sinett museum
bokhandel och sin kassa vid entrén, vilket medför extrakostnaden av
åtskilliga hundratusen kronor för personal, utrustning och lokal. Praktiskt

åtskilligasamarbete kan procentenheter i respektive budgetspara museums
fråga.enda isoleradebara denna Detta istället kan användasär pengar som

offensivt för tillskolklasser satsningar handikappanpass-att museerna,
någotning, produktion CD-ROM skivor eller har med musei-annatav som

uppdraget göra.att

Utredningen medel kan in bör användasatt tremenar som sparas
områden; så de nationella uppdragen fullgöres; avtalatt genom om

för olikaspeciella insatser ökad produktion vandringsutställ-museer, av
ningar, investeringar i informationsteknologi. harUtredningensamt ny

regeringen nyligenuppmärksammat den tillsatta Informationstekno-av
logikommissionen. Den kommer förfoga förbetydandeöveratt resurser

stimulera tillämpningen informationsteknologi för utvecklings-att av ny
ändamål. ändamåletsjälva förGenom bör musei-avsättaatt resurser

frånenheterna kunna god draghjälp kommissionen.

förordar museienheterna blirUtredningen de myndigheter. Det åratt nya
den form de flesta dem har idag, och utredningen har inte funnit den min-av

museiuppdraget. Eftersomdre lämpad för vi talar klart och tydligtettom
frånuppdrag medborgarna, via riksdag och regering, vi denatt styrpro-anser
följer myndighetsformen bra behandlasvilketcess som ur passar museerna

Några flerai kapitel 6. har huvudmän, Arbetetst.ex.museer museum,mera
Åjtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Tekniska Strävan börmuseet. vara

integrera dessa i de enheterna de förlorar sin särprägel, ochutanatt attnya
frånekonomisk övriga Led-med fortsatt huvudmän.ävenett engagemang,
förhållandetutforma respektiveningen kan avtal reglerar tillt.ex. som

museum.
Utredningen vill betona arbetet i sin helhet bör bedrivas snabbt. Det äratt

organisationsförändringar. bör drivasviktigt inte förlora vid Arbetettempoatt
riktlinjer.med fin känslighet för personalens behov säkerhet och klara Iav

själv-avseenden snabb och tidig information vikt, liksomdessa är störstaav
fackliga organisationerna. oundvikligtfallet samarbete med de Detnära ärett

påverkar huvuduppgiftenförändringsarbete självaorganisatorisktatt ett
såpågår. därför det skall snabbtnegativt under den tid det Det är att

museiuppdragetkomma förändringen och sigsedan kan ta anmuseerna ur
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då förmed styrka. Vad rimlig tid genomföra förändringenförnyad är atten
från riksdagen fattat beslutUtredningen det de museienhe-attmenar om nya

operationellttills det de fungerar bör det inte längre tidoch 12änterna att ta
månader. riktmärke för hur snabbt förändringenDet kan börettvara genom-
föras.

ocksåförändringarna innebär RiksantikvarieämbetetDe föreslagna att
skiljs från nuvarande myndighetsstrukturen. Utredningen medden attmenar

på och bakgrund ämbetets uppgiftertanke omvandlingens karaktär mot av
kulturmiljöområdet det viktigt denna organisation stödävenär externtatt ge

förför utvecklas effektivt. En möjlighet detta viaden skall är attatt en
stödja förändringsprocessen isärskild organisationskommitté ämbetet

Riksantikvarieämbetetsvad gäller museienheterna. arbetesättsamma som
också relation till organisationer Fastighetsverket.präglas dess somnyaav

Ämbetet påverkas de delvis annorlunda uppgifterkommer även att somav
föreslår Kulturråd faktorerför Statens kapitel 6. Dessa till-utredningen

dessinte bara ämbetets interna arbete rela-pekar ävenutanattsammans
organisatorisktioner omvärlden behövertill översyn.en

någraorganisation synpunkterinre3.8 Museernas -

förUtredningen har inte avsiktmuseienheterna viktig.Organisationen ärav
för de skilda museienhe-några detaljerade interna organisationsplanergöraatt

föregår de bildas. Vi vill dock fästadendeldet är attterna, process somen av
några organisatoriska lösningar.kännetecken godauppmärksamheten

Eftersomgäller olika funktioner integreras.dessa hurDe viktigaste mu-av
diversifierad,verksamheten ochseienhetema blir kommerstörre att meravara

svårare. för diskussionenVisamordningsarbetet idärmed blir det interna
funktio-fyra grundlägganderoller, dvs. deintegreratermer att museernasav

vårda, visa och forska.samla,nerna
förhål-då integreras eller iFrågan de olika rollerna hur de spelashurär -

handlar det hur skilda funktioner byggs in ilande till varandra. Ytterst ettom
tvåprincip kan det ske l antingen skerorganisatoriskt I sätt:system. en

så utför vissa funktioner och andra enheterarbetsfördelning vissa enheteratt
utför uppgif-specialiserade och de inteandra enheternafunktioner, är samma

så funktio-så de klarar allade olika enheternaeller 2 byggs attter; upp av
dem inominom enheterna mellanarbetsfördelningen sker änsnararener,

för systemet.ramen
Låttvå i museivärlden.principerna innebärLåt illustrera vad de taossoss

drivs rationellt ochtvå "Furioso,exempel. Dethypotetiska museet,ena
fyra avdelningarmanagementkurs. Museetseffektivt; chef har varitdess

insamling, medså avdelning sysslar medhar specialiserats att annanenen
fjärde med forskning. Genomvård., utställningar ochtredje med attenen

få resursanvändning.nå god Deteffekt ochsig skall bästaspecialisera enman74
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långinte förändrats tid. har naturligtandra Allegro, har Det varitmuseet,
där det behövs och rycka in för varandra.personalen hjälpasför att att

såockså något inte helmindre har kunnatAllegro sägaär attman en
påandra. Därförsyssla med det eller det allaavdelning skulle gör ettena

ofvarje; Jack all trades but of none".litelättsamt ärsätt masterenav man
svårtdistinktion överdriven. I verkligheten detprincipiellaDenna är är nog

enbart furioso eller allegro modell,organisationerfinna äratt som av
ändå vårDistinktionen kan tjäna inkörsport förlite varje.oftast deär somav

På helaolika roller skall integreras. detdiskussion hur storaom museernas
liggerde flesta och centralmuseers organisationhar vi funnit atttaget ansvars-
haallegro-modellen. De kunnafurioso ärännärmare stora att ennog

tillgångligger där det finnsfunktionsindelad personal. De störreorten
något kring hur verksamheten kanarbetskraft. har tänktspecialiserad De mera

organisationsfrågor hartänkvärt intespecialiseras. Detrationaliseras och är att
diskussion verksamheten.någon plats i Det baraframträdande är etten av

organisationsplan i sin för-redovisarMusikmuseum som enmuseum --
anslagsframställning.djupade

går i riktningofta organisationsplanharLänsmuseer motsom meren
naturliga orsaker, det faktum deDet finnsallegro-modellen". ärt.ex. att

och de lönebidragsanställdafaktum de museiutbildademindre och det äratt
då förmånga. skulle tala kompetensoftast lika Det att experternassenare

så många i organisationen.andra möjligtsprids ut som
andraGår formen för integration bättre dendendet är änsägaatt om ena

från barndom.managementteori vetenskapensbyggerFurioso-modellen
måeffektivitet harkortsiktig rationalitet och braArbetsfördelning, menvara

organisato-Idag skulle hellre deproblem och kostnader.sina säga attman
måste karaktär,utformas bakgrund verksamhetenslösningarnariska mot av

utgångs-präglar ioch den organisationskulturomgivningdess systemetsom
läget.

lever under konkurrens, medtillverkande företagdelFör mognasomen
organisationalltför sofistikerad teknologi, kanprodukter och utan aven

ändamålsenlig. snabbtOm verksamheten präglasFurioso-modell" avvara
dåinformationsinnehållturbulens ochmarknader, hög ärskiftande stort -

föl-troligtvis föredra. Vi identifierarnågot Allegro-modellenlikt attmera
förorganisation kan utformasriktlinjer för hurfyra strategiskajande atten

då organi-skapaframgångsrikt roller; det viktigasteintegrera skilda är att en
olika delarnaOrganisationsform och där definner sin bästasation självsom

Morgan,i organisatoriska sehelheten det systemet t.ex.även representerar
1986.

möj-överlappande roller; det skaparpräglasförsta börFör det systemet av
bådesamordning och möjlighet tillkostnadseffektivlokal,lighet för spe-ger

såpräglasdet andra börgeneralistkompetens. Förcialisering och systemet av
nivå, delar.dvs inommöjligt lokalvariationsrikedom systemetsstor som
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De olika sådelarna skall inneha mycket möjligt funktioner.systemetssom av
För det tredje skall de olika delarna inte sig föreskrivet via uppdragsbe-
skrivningar, direktiv eller vad absolut nödvändigt.än är Deannat mer som
skall ha maximal frihet själva identifiera och utforma sin verksamhet. Föratt

måstedet fjärde delarna möjlighet utveckla sin kompetens och bliattges
lärande förståsorganisationer. Detta idealbildär organisationer meden av
kunskapsintensiv verksamhet i turbulenta miljöer. De lyckas bäst känne-som
tecknas av:

l överlappande roller
2 maximal variationsrikedom vad gäller roller varje enhet
3 möjligaminsta begränsning vad gäller funktioner till respektive enhet
4 kompetensutveckling och organisatoriskt lärande.

Är då organisation kan dra de härtyp nyttamuseerna en av som av
råden, eller denna forskningsresultat Museernas miljötypen ärav av
kanske inte särskilt turbulent, påaktörer den massmediala mark-men som
naden förändradede snabbt konkurrensvillkor. Publikensmöter prefe-

knappast kallas stabilakan och lever för dem. Museernasrenser museerna
verksamhet i högsta grad kunskapsintensiv. Ytterligare faktorär talaren
för de nämnda riktlinjer har viss relevans. Museernasatt ovan en sam-
hällsuppdrag komplicerat och delvis konfliktfyllt. Vi kommer i den härär

förespråka ändamålsenligaökad tydlighet och beslut-rapporten att mera
strukturer, finns långtdet för hur kan dengräns vägen.men en man
En otydlighet och osäkerhet kommer finnasviss kvar och det gälleratt att
ha Organisationsform sådankan hantera detta. organisations-Ensomen
form troligtvis riktlinjer ovanstående.debygger som

nivåer3.9 Lokala, regionala och nationella

Utredningen har behandlat arbetsfördelningen mellan centralmuseerna ochnu
övriga har kulturdepartementet huvudman. Men baradet ärmuseer som som

arbetsfördelningen.aspekt Vilka andra problem följer arbetsfördel-en av ur
ningen mellan de olika museikategorierna Det finns arbetsfördel-även en
ning funktioner mellanavseende och andrat.ex. ansvarsmuseer museer.-

någraFör detfärsta, tanken skall ha särskilt föratt ett ut-museer ansvar
område svårvecklingen visat siginom har genomföra i praktiken.ett att

Visserligen Nordiska central inomspelar roll museiverksam-t.ex. museet en
området.heten i Sverige det kulturhistoriska Det de andragör museerna

också ansvarsområden.sina respektive Men det inte kraftinom i be-är av
fårteckningen de tyngd och genomslagskraft. Det äransvarsmuseer som ge-

de och har god kompetens. Det naturligtär äratt stora attnom museer man
från inlåning föremål, rådvänder sig till dem för beträffandeandra museer av76
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vård och konservering, föroch idéer vad gäller utställningar och publikannan
verksamhet. Intressant har ingendera dessa verksamheter utvecklatsnog av

sedannämnvärt beteckningen tillkom. Man kan desägaansvarsmuseer att var
innan ordetansvarsmuseer myntat.var

Varför ordet ingen skillnadgör Svar; det det, integör förmen ansvars-
Eftersom de inte har någratilldelats betydande fort-museema. extra resurser

desätter vad de gjort innan,göra och det innebäratt bland de ärannat att
någraoch områden.bäststörst Däremot innebär beteckningen ansvars-

andra också "bäst områden,att är del fårintemuseer museer, som en
något erkännande för detta. En orättvisa inbyggd i fårär vilket tillsystemet
följd konkurrens och misstänksamhet mellan museityperna, försvåraroch
samordningen mellan dem. Dessutom ämnesindelningenär slumpmässig.

områdenHela vår samtid och historia faller utanför de femav ansvarsmu-
samlingsområde, och följden ingen kännerär ansvar" för dem iseernas att

museibyråkratisk bemärkelse. Själva beteckningen skapar ettansvarsmuseum
problem och ordet i sig inte den naturliga funktionengör att utgöraatt ett-
ledande delsystem inom museivärlden utförs bättre.-

detFör andra, finns mångadet samlingar nationellt intresse lokal ochav
nivå.regional Lite slumpmässigt väljer tvåvi exempel; Vänersborgs museum

har Sveriges enda museihistoriska basutställning, visarsom museetsom som
medium under de åren,100 och Skissernas isenaste Lund, ärmuseum som
Sveriges och Europas enda specialiserat just bildkonstnärernasmuseum
arbete med skisser.

Exemplen kunde givetvis många fler,göras justpoängen hurär visaatt
svårt det definiera specialistkompetensär vid museiinstitutionen,att ochen en

vad lokalt,avgöra regionaltär och nationelltatt intresse. faktumDetsom av
given samling finns utanför huvudstadenatt den inte nödvändigtvis tillgören

lokal eller regional angelägenhet. Det finns samlingar och kompetenseren
borde lyftes fram tydligare så i sin helhet visar sin bredd ochatt systemetsom

sina möjligheter.
För det tredje, spegelbild punkten det påinte alltärsom en av ovan,

regionala museinivåeroch centrala regionaltär och nationellt intresse.som av
Museistatistiken mångavisar länsmuseer svårthar nå publiken utanföratt att
den kommunen. Anledningarna kan många, kanske derasegna vara men
verksamhet präglas mycket den kommunens historia invå-och dessav egna

intresseornråden. Verksamheten kanske riktar sig till närpublikennares mera
till hela länet. I länän med jämnstora kommuner kan svårtdet attvara se

någon praktisk skillnad mellan länsmuseet och de kommunala i demuseerna
andra kommunerna.

Det finns centralmuseer egentligen har karaktären lokalasom mera av
och besökare sällan längre 50 km för tillän kommarestmuseer, vars att
Samlingarna avspeglar enstaka händelser eller enstaka familjers för-museet.

flutna. Samma fenomen visar ocksåsig för övrigt länsmuseernaattgenom
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kommunalaavtal med devälja arbeta t.ex.kan att museerna, somgenom
Älvsborgs länsmusei-för ha centralIställetgjort.harläns att enmuseer

med kommunalanätverk avtalbestår länsmuseetinstitution, ett museer.av
både regionalt ochkommunala ärpå olikafinns deDet avmuseernasom

nationellt intresse.ochlokalt intresse, även av
huvud-utredningenidentifierardiskussionensammanfatta treFör att ovan

funktioner;enligtarbetsfördelningengällerproblem vad

någoninteandra harochmellanArbetsfördelningen1 ansvarsmuseer
osäkerhetoch skaparförvirrandeverkarbetydelse,praktisk utan snarare

uppgifter.museernasom
på nationellnivå inteuppmärksammaspå lokalsamlingarBetydande2

enbart lokaltförutsätts haarbetsfördelningpriorinivå, då de genoma
intresse.

nivå till de kravinteregional leverpå nationell ochSamlingar3 upp
dem. Snarareställasrimligen börintresseregionaltnationellt och som

intresse.lokaltmestadelssamlingarnadedelär aven av

problementill lösabidraorganisationsstrukturendåmån attkanvadI
arbetsfördelning, ochdefinitionerord och änproblemenEgentligen rör mera

för arbetsfördel-styrningför äninomstår finnalösningarna att ramenmera
arbetsfördelningdefinition ochförslagMed desamordning.och somning om

rikare. Dessa500musei-Sverige ärviframförts museerett casomovan ser
fådå delkunnaocherkännaslyft ut-professionelltfåskulle att avett genom

ochcentral-,föreslås beteckningarVidarevecklingsmedel ansvars-somm.m.
utsträck-självt i högreistället skallförsvinna; systemetsamverkansmuseer

rådgivning,ochkonsultationerfackmässigavisioner,behovsinaning lösa av
utsprittfinns iden kompetensoch syste-delån enligt somresurserm.m.

delar.mets
inom sinaledande delsystembeståruppgift istatliga attDe varamuseernas

till samord-Möjligheternaområden landetsförrespektive resten museer.av
nationelltomfattande.mycket Detdärmed ärsamverkanning och är avsom

informations-hela landet. Medsprittsamlingsvärde kan överantas vara
samling-samordnadokumentera ochgår det lättareteknologins hjälp att

Haparanda ellersig det iföremål utställningtill ärfinna rättatt vareenarna,
decentraliseradytterligareförlängning kanutvecklingensYstad. I enman se

och delföremål registreras ävenkanminnesstruktur där vara av museerna
händer.då enskildabefinner sig ide

detnaturlig invändningscenariot Endå med ärnackdelarna attVad är ser
också invändasskulle kunnaDetrörigt och illa strukturerat system.ettut som
museiutbildadleddaprofessionellt skötta ochmåste perso-att avvaramuseer

glada urholkasför allskönsfältet amatörersläpper lösnal. Om museer-man
Låtlångsiktiga utvecklingen.förfång för denprofessionalism, till ossnas

invändningen.med den förstabörja
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Det förvisso rörigt å andra sidanett system, rörigtvore ärmen ett system
bättre byggerän fantasierett klarhetsystem och precision. Vi harsom om
visat de grunder för funktionell arbetsfördelningatt finns idag enbart ärsom

Under dem finns relativt väl fungerandemyt. ett museisystem där folken
löser sina praktiska problem och för utvecklingen framåt. Den förmenta klar-
het 0rd ansvarsmuseer orsakar troligtvistypensom skadaav änger, mera
vad de till De för bortär energi och fråntankenytta. praktiska substansfrågor

verksamhet och fokuserar medvetandet på byråkratiskaom museernas ord-
ningsfrågor.

Så till den invändningen.andra Som vi Sverige uniktär i detsett ovan
företräde tillmätts den akademiska museologin. De flesta jämförbarasom
länder har betydligt folkligare definition museiverksamheten. Småen av orga-
nisationer, och folkrörelseinitiativ har därmed lättare bli del musei-att av
strukturen. Därmed den verksamheten i praktiskuppmuntras handling, ge-

få offentligt erkännande tillgångoch till deatt andra institutionerna pånom
likställd Fråganbas. det urholkar professionalismenär i systemetom

Det blir förvisso större och de akademiskt skoladeett kommersystem, att
mindre delutgöra de yrkesverksamma. Publiken skulle fleramötaen av ut-

ställningar framställda oprofessionella och den skulle flermötamm av ama-
påtörer Amatör betyder faktiskt den älskar. Samtidigt skullemuseerna. som
kunna hävda det utmaning för den akademisktatt skolade delenman vore en

nåpersonalen och såverka många fleratt människor,ut och deav genom ta
chanser till ömsesidigt lärande yrkesgränsermöten över kan upphovsom ge
till.

Utredningen bör efter utvecklaatt sträva vänföreningarattmenar museerna
och andra ideellt för räkning.typer Allt påtyderav engagemang museernas

intresse för museiverksamheten,ett detstort inte lätt tillvaraär att tamen rent
praktiskt. Genom museisystemet blir ocksåatt dörrenöppet öppnas förmera
skilda initiativ, och sannolikt har de etableradetyper delav attmuseerna en
lära de mindre och kanske helt frivilligt arbete baseradeav nya, museerna.
På dessa givetvis harsätt mycket lära de etableradesamma attsom av
museerna.

Sammanfattning

Det här kapitlet har behandlat arbetsfördelningen mellan och struk-museerna
organisationsfrågor.turella Inledningsvis konstateras de statligaatt museerna

förhållandeuppvisar isvagheter till uppgifterna i fem avseenden, vilka be-är
tingade organisationsstrukturen. De är:av
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landet,inte helaberörl verksamheten
helhetsperspektiv,förorganisatoriska hinder2
tvärvetenskapliga perspektiv,förorganisatoriska hinder3

inte tillresursanvändningeffektivtill4 möjligheter tas vara
riksdag.överblick i kanslihus ochhindrardetaljhantering5 alltför mycket

delaskilda lösa problemen;principiellt sättidentifierarUtredningen atttre
enheter, alter-dem ismå föraenheter, störreriktigti sammanmuseernaupp

starktinrättabehålla museistrukturen t.ex. ettstyrcentrumnativt ettmen -
alternativenmedoch nackdelar görfördelarvärdering attmuseiverk. En av
till enheter.sammanslagning störreförordarutredningen museeraven

innehåller till drygt trettioanslagbudgetpropositionKulturdepartementets
i fyra musei-föreslås samordnasdessaUtredningenmuseiinstitutioner. att

måleri, litteratur, ochmusik,konstemaför de sköna teaterenhetenheter; en
tvåNaturhistoriska riksmuseet,naturvetenskapför samtdans, enheten

historien ochmänniskan ifokusmeddetenheterkulturhistoriska varav ena
världen.människan ifokusmeddet andra

resultat. Utred-förviktigförändringengenomföra är ett gottProcessen att
organisationskommitté för varjeregeringen tillsätterföreslårningen nyatt en

Utredningensammanslagningen.årcirka ägnasochmuseienhet ettatt
i förändrings-personalenföranvändasbörden tidenbetonar att engageraatt

sparområden.identifieraochorganisationsplanerframarbetet, arbeta nya
arbetsfördelningen avseendeockså uppmärksammatharUtredningen

arbetsfördelningdenSlutsatsenmuseisystemet. äri typenfunktioner att av
avskaffas,föreslår begreppetUtredningendåligt.fungerat att ansvarsmuseum

där det natio-riktningutvecklas i öppet systemmuseisystemet mot ettoch att
delar.för samtligahar relevansuppdragetnella
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Inledning

Gudinnan Mnemosyne hade nio döttrar, och med sin uppgiftvar en som
kulturbärare. nioEn de Thalia. I detta avsnitt skall viav muserna var
behandla aspekter släktskapet mellan och Mnemosyne minnetsav musema -

åberopargudinna. Vi Thalia hjälp. Det signifikativt grekernaär attsom
betraktade minnet moder till alla konstaner, ocksåoch det signifikativtärsom

vårfinnsdet släktskap mellan moderna institution familjenochatt ett museet
minne/ konst/kultur.

Debatten uppgift i samhället har mycket kommit handlaattmuseernasom
roller. varför talar skåde-Men roller, inteärettom man om museum en

spelare det här kapitlet behandlas VåraI roller. syfte lär: attmuseernas
undersöka vilka roller spelar, 2 spelar dessa rollermuseerna om museerna
väl, 3 utrustadede spela dessa roller, några4är att samtom om av

stårrollerna konflikteventuellt i med varandra. såDet kanske inte braär om
skådespelare bådeuppträder Hamlet Ofelia.ochsamma som

Med det här anslaget- tala roller använder metaforatt teaternom som-
för verksamhet. förMen kunna analysera drama bör haatt ettmuseernas man

uppfattning rolluppsättningen. Vi kommer därför till in-början atten om en
rikta definieraarbetet rollerna, dvs. besätta pjäsen. oftaDet talasatt att

roller, det sällan den talande eller den lyssnande såblir mycketärom men
klokare. Ordet roll används ofta den lyssnande hade be-vagt, som om

klar för sig. stringentEn vetenskaplig analys organisationgreppsapparaten av
ställer dock heltäckandekrav begreppsapparat, ingåendeoch deen
begreppen bör inte överlappa varandra. förstaDen uppgiften ställer äross

sådankonstruera heltäckande och ömsesidigt uteslutande terminologiatt en
för fortsatt användning teatermetaforen.en av

välja metafor framförAtt grannlaga metaforuppgift. Rättären en annan en
leder tanken till korrekt organisationsanalys, fel metafor för tanken tillen en
återvändsgränd. måsteVi ständigt vilka fårkonsekvenser analy-det förpröva

Ärjust metafor.välja denna egentligen aktörer spelarattsen museerna som
roller de välja roll eller fleraKan spelar de alltid Vore det korrekten mera

betrakta aktörer i roller Vem har skrivit pjäsenänatt museerna som scen som
ståroch för scensättningen Finns applåderardet publik buar ochvem en som

så måltavlanoch i fall aktören, rollen eller författarenärvem -
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rollVad4.1 är en

återspeglarorganisation talar roller dettadiskussionvidNär omomman en
språket i tanken. Det dunkelt tänkta det dunkeltoch slapphetbrister i äroftast

många gångerroller dunklaioch det ärsagda, sägs utsagor.tenner avsom
språket. Uppgiften beskriva detbristerna iLåt med är män-börja att somoss

står till förfogande förVilka ord detsina arbetsplatser. ärniskor gör som
detta

sådante1ementa, skrivabeskriver arbetetsfinns 0rdDet attsomsom
vårda,hitta saker, be-telefonera, tänka,ordnabrev, möten, taarrangera,

gårpåtagliga, det regelKonkreta ochhandlägga,behandla,alt, attsomosv.
står för. Problemet med dessaordethar gjort detverifiera somen personom

fångavi försöker blirverklighetanalytiska; denalltfördeord ärär att som
små detaljerade. Det intebeståndsdelar alltför och sägeriuppdelad är osssom

påtagliga,dessaverksamhet vi användernärså mycket ett menmuseumsom
ord.detaljeradealltför

fackspråket tillhandahållervardagsspråket 0rdellervarkenEftersom som
organisationsfrågor så människor självauppfinnerhanterahjälper attoss

beskrivas.för det ska Enmetaforersökersådana, eller rättare sagt, som
för användbar:måste uppfylla kriteriarollanalysmetafor byggd atttre vara

gå precisera de hand-skallverifierbara, dvs. detskallrollerna attl vara
någon spelarkonstaterainnehåller med hjälp demochrollen omavsomgrepp

från varandra, dvs.särskiljbaraskallrollernaej, 2rollen eller omvara
viss roll och inteifråga så han eller honspelarhandgreppennågon utför en en

dvs. skallheltäckande, deskallvi definierarde roller3samt varaannan,
innebärverksamhetsområde. deDetorganisationenshela atttäcka senare

tillverkandede imuseivärlden inte deitalar är ettroller samma somom
någon organisation.ellerföretag annan

några exempeldå Figur 4.1museernaroller spelareller vilkaVilken ger
åren.under dedefinierats och diskuteratsrollpå Senastehur museernas

kultur-Idéforum Statensfrån källor;skildahämtadeOrden t.ex.är museer
kulturråd, i tid-1986, diverse artiklarStatensråd, Museiförslag1989,

kulturråds anslags-från fördjupadeStatensSvenska Museer,skriften samt
inte heltäck-1993/94-1995/96. Sammanställningenåren ärförframställning

vadförslagnödvändigtvis seriösainterollernaangivnaoch de ärande
bör göra.museerna

Roll-rolldefinitionerförsöken tillde härskall vi draVilka slutsatser av
förverklighet ochkompliceradförenklaförhar använtsbegreppen att enovan

verk-samhällsuppgift. Orden har kanskevisionerförmedla museernasatt om
oprecisaöverlappande,derollbegreppväl. Men äruppgiftendenställt som

dåvirollord skallVilkavarit heltäckande.intehar debrukatsdeoch som
Någrakaraktär.olika till sinovannämnda mycketvi deanvända Som ärser

viSe och Ge,konkretabedrägligtandra antarabstrakta, t.ex.ärmycketär
Någrasubjekt.äränmycketinnebär när ett en personsnararemuseummera82
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eller syfte,ord uppdraget medan andra ord funktioner förett attanger anger
uppnå syfte.ett

utgångspunkt figur verksamhetsområdenMed i 4.2 har tremuseerna som
utgångspunkt förkan rollanalys. För det första samlartas som en museerna

föremål,in antingen passivt människor kommer till medspontant museerna
behöver för sinamaterial samlingar eller aktivt genommuseettrorman

museipersonalens inventeringar, dokumentations- och forskningsverksamhet,
föremål,tillförs data,inköp. Museerna bilder, dokument, ljud,samt som

för gårkonstverk, Vi kallar den här rollen "Samlaren Det specifi-attm.m.
utförsantal arbetsinsatser rollen spelas, och detnärmuseet ärett somcera

effektermöjligt analysera kostnader och rollspelet.även att av
vårdar materialFör det andra och bevarar och data samlatsmuseerna som

accessionsföring,in. sker registrering och klassificeringDet mate-genom av
vård, underhåll och magasinering. Vi kallarrialet, den här rollensamt genom

På föregående"Vårdaren". i fall kan viför här preciserasätt ettsamma som
antal funktioner det spelar rollen, och vi det finnsgör närmuseet attsom ser
personer/tekniker utbildade och specialiserade för spela just denär attsom
rollen.

medfrågeteckenFigur 4.1 Rollkarta

Samhällets Minneopinionsbildare

net Kollektiva MinnetSamhäusro"
F0f$|fl|eKlotterplankdebattPlattform for,
Belysa sambandKunskapsfürmedlare

Offentligt vardagsrum
Uårdare/bevarare

Murbracka
Kunskapscemra FolkbildningIdeologiproducent

samlare Utbildningsresurs
tillgångDrivkraft für delaktighet iGen,

kunskap och kulturvärdenpase

H8 Uppfostringsinstrument Förkmm helhet

""°‘"°“"j°kulturarvetförmedla
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verksamhetsområden4.2 MuseernasFigur

Disa och undervisainSamla
Uarda och bevara

FörmedhDokumentera

utåtriktad består itredje har verksamhet visadetFör attmuseerna en som
någottillgängliga och lära den erfarenhetdem ochsamlingar, göra ut avupp

Vi kallar den rollen för "Utställa-samlingarnakunskap representerar.som
aktiviteter förinnefattar vi alla dehär rollenren I den görmuseet attsom

visa samlingarna, ordna utställningar, fram-insamlade data,förmedla t.ex. att
och visa filmer,och andra publikationer,böcker, katalogerställa göra arran-

föredrag m.m.gera
vårdaren utställarenoch vihär rollerna sarnlaren,Med de tre menar oss--

vilari verksamhet. Rollernafångat in huvuddragenha ettmuseernas ur-
målknytas tillaktiviteter, vilka sedan i sin kan ochverifierbaraberg turav

Återvänd i figurtill rollbegreppen 4.1. Omögonblick visamhällsuppdrag. ett
kunnakollektiva minnet skulle detroll "Det attargumenteratar mansomen

vårdasamla in,aktiviteter och bevarai sigfunktion attar somrymmersomen
invånare.tillgängliga för samhällets I utredningendessadata göraattsamt
funktion museisystemetdendet kollektiva minnetvi konsekventtalar somom

målet bildning, ochför funktionen de rollersamhällskroppen, äriutgör
vårdaren och utställaren.spelas sarnlaren,ärsom

innefatta utslällarrollen,opinionsbildare skulle kunna irollEn mensom
förståelsen vad opinionsbildare flervardagliga liggerden gören nogav

uppfattning vilka opinioner skalloch kanske klarareaktiviteter omen som-
priori inte nödvändigt rollernaSamtidigt det spelahur.bildas och är atta sam-

såvida någotopinion påvårdare bilda inte aktivitetenföroch sättlare att —
införfunktioner. Men dessa begränsningar dvs.just dessatillknyts om —

utifrån kulturhistoriska, naturhistoriska och andra databilda opinionatt som
vårdaretill de rollerna samlare, ochvårdats vi tillbaksochsamlats är tre ut--

opinionsbildande syfte.då spelas idessaställare, ett
andra tänkbara roller antingenPå vitycker utgörsätt att enoss sesamma

de för vilket syftemed hur spelas ochroller, eller hardessa göradel atttreav
samlaren,därför tala dessa rollerUtredningen kommerde spelas. treatt om —

tillför vi ytterligare roll, nämligen denvårdaren och utställaren. Dessutom en
forskaresom
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forska utveckla kunskap,Att och det i sin relaterat tillär deäratt tur tre
verksamhetsområdena i figur 4.2. Museerna har tradition samlat in dataav

resultat forskning eller del forskningsarbete, och forsk-ettsom av som en av
ning för Påbehövs vad skall in.samlasavgöra forsk-att sätt ärsom samma

vårdandet.ningen integrerad del Kunskap utvecklas hur före-t.ex.en av om
mål bevaras och hur de skall förklaras. utåtriktadeI verksamhet ärmuseernas
kunskapsinnehållet kunskapsinnehålletviktigt, och i sin oftast framväxertur

forskning.resultatet Forskning och kunskapsutveckling därförärsom av
något vårdasamla, och ställa Dessa roller kan spelasänannat att ut. utan
någon forskarroll, och forskning kan ske dessa roller spelas, deutan att men

också inomkan spelas och organisation.en samma
fyraMed de här rollerna vi ha vokabulär uppfyller kraventror oss en som
verifierbar,1 dvs. det skall månoch bedöma i vad rol-att attvara: se

lerna spelas, 2 heltäckande, dvs. det skall inte möjligt finna funk-attvara
innefattastioner eller aktiviteter inte i dessa roller, 3 varandra ömse-som

ingårsidigt aktiviteteruteslutande, dvs. de i den ingårrollen inte i desom ena
andra de överlappar inte varandra. Dessa illustreras i figur 4.3.-

och vissa kommunala ocksåLänsmuseerna arbetar med kultur-museer
miljövård, ocksåoch de fyra roller beskrivits här kan användas för attsom

kulturmiljövården. Mångabeskriva arbetet med har emellertidmuseer en

4.3 Museemasfyra roller.Figur

SAMLAREN VARDAREN

£..

e

UTSTÄLLAREN
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kulturmiljövården avdelning.organisation innebär utgöratt en egensom
kulturrniljövård förofta bestämda användasmedlen förBudgetmässigt är att

behandlar vi arbetet kulturmiljö-utredningen medjust den uppgiften. Inom
för-vård område, sin rollanalys och sinkräverett eget egensom egensom

När vi i det följande analyserarståelse delar hängerför hur arbetets samman.
så inte verksamhet inom kultur-följaktligende fyra rollerna är museernas

miljövården medräknad.
Även roller det inte givet varjefyradessa ärär att mu-museernasom nu

all personal samtliga roller.heller spelarsamtliga roller. Intespelarseum
har möjlighetdet enskildafastställaviktigtTvärtom det museet attär attatt

personal och fördela arbetetväljaroller, ocheller flera dessavälja attaven
variera.betoningen rollerna KanskeVidare kanlämpligtinternt sätt.ett av

vårdare,20samlare, %sinaanvänder 10 %ett somsomresurseravmuseum
varierar detforskare. Som kommer65 utställare och 5 %% att sesomsom

frågor vipå samhällsuppdrag. Demedtiden ochöver museets nusynen
utsträckningfrämst i vilkenförst ochbehandlakommer röratt museerna

och de fyraviDärefter diskuterarhär fyra rollerna.spelar de avvar en
rollerna för sig.

rollertillfördelas4.2 Hur museernasresurser

används förPengarfyra rollerna.förstås konflikt mellan deDet finns somen
Tid ochutställningar.för ordnaanvändasinsamling kan inte att resurser som

för konservering. Menanvändassamtidigtintepå forskning kanläggs ned
flesta människori livet. Deså överalltdetMenvill det ärgör mesta.museerna

Rollkonflikterfritidsintressen.familj och ärtid förarbetsliv medvill förena
intres-Men dettillvaron.del ärmuseisystemet, despecifika förinte är aven

det gällerpraktiskt, närprioriterarrollervilka attrentsant att museernase
tid och tillfördelning deFråganfördela är pengaravmuseernasompengar.

logiskt följer samhällsuppdraget.rollernaskilda denär ursom
fyrasammanställning vilken tyngd deöversiktlig4.1Tabell visar aven

museivärl-den svenskanärvarande spelaspjäs förrollerna har i den avsom
allaförtgått följande hartillvägaden. Metodiskt har vi sätt; samman re-

definitionen Denenligtrollerna störstaläggs posten ut-ovan.surser som
arbetsbeskrivningar,utgått frånvioch där harpersonalkostnademagörs av

minstinteanslagsframställningarfrånfrån intervjusvar och samt,museernas
verksamhetsnivå Till dessa1991.frånviktigt, Länsmuseernasrapporten

och förförfogande för inköpställs tillmedellagt desiffror har vi sedan som
direkt hängeruppgifter, intesärskildavård, andrabevakning och sam-som

lönekostnadema.medman
å sidan.andraå och centralmuseersidanpåVi skiljt länsmuseerhar ena

ochmellanSkillnaderkommunala museerna.uppgifter för deVi saknar
påårsverkenNågra lägger 2länsmuseer ut-inom är stora. nergrupperna86
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års-gånger så dvs. 20mycket,ned 10läggermedan andraställarrollen,
någon för konser-personal allsinte harlänsmuseetfinnsverken. Det som

ändamålet. delårsverken för Endisponerar 12andramedan storvering, av
EnNaturhistoriska riksmuseet.bedrivs vidforskning storcentralmuseemas

Historiskaåtgår användsför Samlarrollen museet.dedel avsomresurserav
vårdarrollen.mycketned relativtläggerNordiska museet mer

helt exaktaintesiffrorna Ja,tillförlitliga tagnaHur är utan snararepass
förnågot ålder. StatistikenolikadeDelspekfingret.och ärmellan tummen av

år. På denför centralmuseema1991 ochlänsmuseema aggrege-senareavser
låg och anslagenvaritså inflationen harroll,intenivån spelar dettarade stor

mellan rollernahåll. Storleksfördelningennågotstarktutvecklatsintehar
ståruppgiftervad skildatolkningenpåverkats. Kanskehakan knappast av

läns-också mindre detaljer. Noteratroligtvisdet attvariera, ärför kan men
drarmedräknade,kulturrniljövården inteverksamhet inom är menmuseernas

länsmuseernas25 % resurser.av
så dominerartotaltförbrukasmuseivärldensdå hurviSer resurser

ianvändsmedlenoch 60 %mellan 42 %Tabellenvårdarrollen. att avanger
det den rollenockså ärär mestkan värtden rollen. Det notera attatt somvara

föranslagsframställningarfördjupadeanalysexpansiv. Vid museernasaven
aktivitetermedlende äskade80 %1995/96tillåren 1993/94 utgörs somavca

lagerloka-magasinsutrymmen,konserveringvård och göra,medhar att t.ex.
konserveringsinsatsersärskildaler, m.m.

läggerVisserligenutställare.denviktigaste rollendärefter ärDen näst som
för derollen, ävenmycketned relativtlänsmuseema menresursermera

iSamlarrollen spelaskostnadskrävande.denkategorierna ärövriga museer
På länsmu-fördelad.ojämntdessutomoch denutsträckningliten ärrelativt
centralmu-ochtill 20 %dra 5mellanvarierar den att resurserna,avseerna

då Historiskadetnågot Framförallt museetvariationen ärstörre.ärseerna
åliggerdetinsamlingsverksamhet attmuseetbetydandehar attgenomensom

verksamhetsområdesittfynd inomutgrävningsmaterial ochallthandta om
kulturminneslagen.enligt

rollerna.uppträder defyraioftaTabell 4.1 Hur museerna
rollanvänds respektiveitotala% resurser somav

CentralaLänsmuseer museer

16 %10 %Samla
60 %%42Vårda
20 %.46 %Yisa/utställa ~

4 962 %Forska

anslagsfram-verksamhetsnivå, Centralmuseemas1991;Killa: Länsmuseemas
enkäter.utredningensstillningar,
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Slutligen kan konstatera forskarrollen intar mindre delatt en av scenen.
Även felmarginalema mycket kan det inte någonär särskiltstoraom storvara

gårandel för forskning. Drygt hälften forskningenav resurserna som av
vid centralmuseer bedrivs vid Naturhistoriska riksmuseet.

För komplettera statistiken bad utredningen enkäten till deatt genom mu-
seianställda bedömning hur den årsverksvarandes procentuelltatt en av
fördelar sig rollerna. Resultatet visas i tabell 4.2. Mönstret klarttre ärav
och tydligt, hälften betydligt hälftenän ägnar sin tidän attmer mer av
visa dvs. publikaktiviteter ordna utställningar, seminarier, föredrag,attsom

hälftenKnappt l0 sin tid% insamlingägnar och ungefäruppemotmm. av
mångalika mellan 10 årsverke% och 50 % insamling.ägnar Mer tidettav

vård. Siffrorna förståsskall bakgrund vadägnas de svarandemotses av
sitt huvudsakliga arbetsområde, såväloch detärnoteratanger som som

publikverksamhet ledning. Kanske det den bakgrundenär anmärk-motsom
tid går vårdningsvärt mycket tillsom

Frågan då fördelningenden tid och tabellernaär om av pengar som ovan
ocksåuttryck för den fördelning följer uppdraget De museian-ärger som ur

fråganställda yttrade sig i den ställdes ienkäten. De enkäten inför dengenom
fiktiva situationen budget skulle öka med ansenligt beloppatt museets ett -

dåoch fick hur fördelas de olika rollerna.skulle Det storaange pengarna
såg två vårdflertalet för sig jämn fördelning rollernade och visning.en

Endast mindre del för samla.avsattes atten av resurserna
påståendedel antalI enkät serverades och deettaven annan samma sva-

hålla med eller inte, irande ombads ha mening dessa; vilkensamtatten om
någrasig på-utsträckning. Tabell 4.3 hur fördelade dessaanger svaren av

ståenden klara i sinroller. Sammanfattningsvis de svarande värderingärom
får Publikverksarnhetenrollerna; alla behövs olika del resurserna.av men av

Vården ändåpå. eftersatt, börviktigast och den bäst inte fåär är är menman
ökade i relation till de andra rollerna.resurser

dc det finnasDe svarande mycket positiva till forskningen; börär :Ittanser
för forskning de personalen skall kunna drivautrymme museet, attanser
påforskning sin arbetstid, och de uppfattar bristen forskning hotettsom

kvaliteten samlingarna. Attityderna kanske så förvånande medinteärmot

FördelningTabell 4.2 årsverk på rollertreav

årsverkeAndel Samla Vårda Visaettav

-10 %0 49 % 38 % 15 %
10 -50 % 44 % 46 % 25 %
50-100 % 7 % 16 60% %

100Summa % 100 % 100 %

Utredningens enkät till museianställda.Källa:
88
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påtanke högutbildade mångadet akademiker, med forskarutbildningäratt
det ändock baraMen 12 % de svarandeär beskriver sittsvarat.som av som

arbetsområde forskning, och det betydligt fler talarär föreget som som
forskningens vikt. Det kan de har enbart grundskolavärt notera attvara som
eller gymnasieutbildning lika positiva till forskningenär akademikerna.som

finnsDet inga signifikanta skillnader mellan och kvinnor. Demän äryngre
något såbenägna forskning ocksåde äldre, det med deän äratt satsamera

såinte varit arbetsplats länge. De besvarat enkätensom samma som menar
forskningen viktig och böräratt utrymme.ges
Frågan ocksåavvägningen mellan rollerna blivithar belyst ut-om genom

redningens till ienkät ledamöter museistyrelser. besvaradeDe enkätensom
ansågfick först beskriva hur de deras idag prioriterar verksamhe-att museum

vårda,i de fyra rollerna samla, visa och forska. Deras likt detärten svar som
redovisats dvs. styrelseledamöterna deras i praktikenattovan, anser museer

vårdenprioriterar fördela till den rollen. Forskningenattgenom mera resurser
det prioriteras lägst. dettaMen detsamma styrelsernaär ärsom som anser

riktigtochrättvara
frågaUnder i enkät ombads styrelseledamöterna vadannan sammaen ange

ansåg ansåg dåde viktigaste roll. Mer 60 % utställningänmuseets attvara
publikaktiviteter ansågoch andra borde ha högsta prioritet, medan 32 % att

vårda tillfrågadesrollerna samla och borde ha högsta prioritet. Dessutom
ledamöterna hur till borde disponeras ochmuseet storom nya resurser en

Tabell vid4.3 Forskningen val mellan rollersamtmuseerna

Påstående Håller Hållermed med Håller inte HållerVet absolut
fullotill till del riktigt intemed med

vårdavalet mellanI att
och visa bör vi satsamer
på vården föremål 2817% % 7 % 32 % 15%av

kunnaVarje börmuseum
förha forskningutrymme

knuten till sina samlingar 76 % 3 %15% 4 % 2 %

De museianställda bör ges
möjlighet förkovra sig iatt
sin forskning sin

månarbetstid i den de
intresserade 64 26 2 % 6är % % % 2 %

på vidBristen forskning
idag hotär ettmuseerna

kvalitetenmot
verksamheten 58 25 % 7 % 7 % 3 %%

till museianställda.Källa: Utredningens enkät
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majoritet borde användas for bygga publikverk-att att utangav nya resurser
samheten, i samverkan med skolor, universitet och folkbildningsorgani-t.ex.
sationer.

"rollkonflikten"Slutsatsen kring är att a
tid och i det dagligafördelningen av pengar
anställda vidsamlingarna. De museerna me

på tvåligen borde fördelas de stora ver
åvård å publikaktivitetersidan, samtena

styrelseledamöteså företrädsdensom av
borde det publika arbetet.ägnas~

i anfört huvuduppgiftUtredningen har kapitel 2 bildning.äratt museernas
vårdbådeförutsätter sig insamling, och publikverk-Det ägnaratt museerna

självändamål. vårdgällersamhet. Insamlingen inte Detsamma och kon-är ett
mål föremålbetingar varandra och skall ha ochservering; aktiviteterna attsom

ocksånå bordeskall publiken. I konsekvens därmeddata museernas resurser
påtagligt, alltvisa-rollen det dentill aktiviteter i är trotsstyras genommera

viktigtanvändningen medel visar vad och vadverkliga ärsom somav man
ungefär likaPå lång används mycket medelprioriteras. sikt innebär det detatt

vård Påoch insamling.utåtriktade för kortför det arbetet med publiken som
förknippade aktiviteterdärmed börbildningsuppgiften ochsikt innebär det att

ordinarie budget,gäller förprioriteras inom Detta utanmuseernasmuseerna.
blivårdornrådet aktuella till följdkanmed särskilda satsningaratt ta som

sina samlingar.utredningens förslag hur skall hanteramuseernaomav
samhället; industri, utbild-alla sektorerverksamhet gällerMuseemas av

indelning helheterAlljordbruk, kulturlivet i alla dess aspekter,ning, avm.m.
gränsområden.oklaranågot regel alltidfinnsdelar blir konstlad och deti som

indelningenverksamhetsnivå användes Konst,LänsmuseernasI rapporten
den indelningenfinnerViTeknik, och Ekologi.Kulturhistoria, Natur an-

våra syften, minst eftersom dåvändbar för inte vi kan användaäven samma
dataunderlag.

beskrivs totala fördelartabell 4.4 hur de används i rollI resurserna som en
områdena. Vi exempel; de finns tillgängliga försig tar ett av resurser som

såledesmiljoner kronor, finner 19 miljonerforskarrollen, vilket 40 vi attvar
området miljoner förför forskning inom och ekologi, 15används natur

för forskning och 2 miljonerkulturhistorisk forskning, 4 miljoner konstom
huvudsakligen vid Tekniskaför teknisk forskning detkronor museetsenare

ekologi,48 forskarrollen ochStockholm. Det innebär %i att naturavserav
så5 skall läsaskulturhistoria, 10 % konst och % teknik. Tabellen%37 avser

ingenvid varje rad, kolumnens har däremotblir 100att summasumman
relevans.
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fördelar på ämnesområdenrollerTabell 4.4 Museemas

Kulturhistoria Teknik och ekologiNaturKonst

10 3 %72 % %Samla 15 %
Vårda 87 % 3 % 2 %8 %

18 %26 41% % 15Visa %
48 %45 % 2 %10 %Forska

verksamhetsnivå anslagsfram-1992. CentralmuseernasKälla: Länsmuseernas
ställningar.

områdena och kulturhistoria.i sin helhet dominerar konstmuseisystemetl
dominans inom forskar-vad gäller kulturhistoriensundantaget ärDet enda

inom museivärlden ochforskningenrollen. del ägnasEn naturstor av
fåttriksmuseetNaturhistoriska harFörklaringen till detekologi. är att en

fristående forskningsinstitution. hälftenNästanställningsärskilt stark avsom
På de övriga bedrivs ibedrivs vid riksmuseet.museiforskningall museerna

och ekologiforskning alls har medingen göra.natur attstort sett som
Vadskillnader mellan och inomdockDet finns stora grupperna av museer.

områdena självklartså i Detföljer degäller centralmuseerna ärstort sett ovan.
verksamhetsområde, och dessa irespektivehåller inom sina ärde sig stortatt

teknik, Möjligen skulle kun-respektive konst,definierade inom etc.sett man
forskningsområden tvärvetenskaplig berörfråga finnsdet art somavna om

såi fall dessa projektbåde natur/ekologi ochkulturhistoria, teknik och var-
förlagda.är

viktiga uppgifter fyllamuseisystemet harUtredningen attattmenar
områdena, lösningar före-och de strukturellanämndainom alla de som

föregående mål arbetet.underlätta det Förkapitel harslagits i att attsom
och ekologiframgångsrikt bildningsuppgiften avseendearbeta med natur

vårdbådeför insamling, ochmuseisystemetkrävs avsätteratt resurser
långsiktig balanspublikaktiviteter iforskningkonservering, samt en-

rollerna.mellan

rollernai de fyraarbete4.3 Museernas

utredningensroller,övergripande analys nämnerFörutom museernasaven
särskildutredningen skallflera funktioner ägnabilaga ldirektiv upp-som

inomarbeteochforskningen vidmärksamhet, t.ex. museernasmuseerna
i detalj be-utredningenkulturmiljövården. följande kommerl det att mera

områden därellerområden särskild vikt förnågrahandla museerna,av
framtida in-verksamhetensförslaglämpligt lämnafinnerutredningen att om

vård 91insamling ochbehandlaravsnittetförstariktning. Det avmuseernas
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föremål. Därefter behandlas publikaktiviteter, och i samband medmuseernas
videt verksamheten vid Riksutställningar. Forskningen vidtar upp museerna

också särskilt intresse och behandlas i avsnitt 4.3.3är och slutligenav
kulturmiljövårdenbehandlas och de institutioner arbetar inom den.som

FråganSpelar sina roller tvåväl kan delas i delfrågormuseerna upp som
något påolika infallsvinklar Påbegreppet effektivitet. engelska skiljerger
mellan effectiveness "efficiency",och svenska kan det översättasman

med respektive inre effektivitet. förstaDet gäller uppfylleryttre om museerna
de uppgifter samhället lagt dem. Enkelt frågandetärsagtsom om mu-

"gör saker. Det andra gäller de insattarätt användsseerna om resurserna
vård,möjliga eller de kunde produceratbästa sätt, konservering,om mera

forskning flera utställningar föreller Med enkelt ordval kanettpengarna. man
då det "gör tvåsaker sätt". De här sidornasäga rättatt avser om museerna

hållaeffektivitetsbegreppet viktiga isär.är attav

vård4.3.1 Insamling och

föremålsamlingar allnormalt och med källa tillMuseernas utgör rätt- en-
föremålsmagasinglädje. Välfyllda och arkiv med bild- och textdokument kan

ingerliknas med skafferi fyllt med för de flesta känslor väl-ett mat, som av
måga museipersonalenspositiva föroch trygghet. Att dessa känslor, del,

årensframgåttinte de bl.a. de anslagsframställ-dock enda harär senasteav
från museiutredningen haft medoch de samtal deras före-ningar museerna av

inte studie genomförts led i musei-trädare minst, den ettsamt, somav som
vård- konserveringsbehovenochutredningens arbete rörande de aktuella

byrådirektör Birgittamuseisektorn. denna studie, gjortsinom Av avsom
framgår klart vi i SverigeRiksantikvarieämbetet, harEnaaus verksam vid att

rådereftersläpningar"vårdberg" omfattande,mycket dvs.är storaattett som
vården vårt redovisningbeträffar lands kulturarv. Envad närmare avav

studien, publiceras i sin helhet i utredningens bilagedel, sker längre framsom
i detta avsnitt. Närmast skall här behandlas den föregårverksamhet som

vården, föremålnämligen insamlingensjälva och andra data.av

Insamling

Varför museerna samlatsamlar Har saker Vad skarättmuseerna
vårisamla in allt produceras tid Hur kan vi fördelaav som egenmuseerna

insamlingsansvaretdokumentations- och Har gallra Hurrätt attmuseerna
föremål såvälmängden kunna tillgänglig förska den görasstora museernas

för publikenpersonal den bredasomegen
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De museisystemet dessa frågoroch likartade kan ökadsvar ger ge en
trovärdighet för institutionstyp eller, alternativt, leda fram tillmuseet som en
fortroendeklyfta mellan och allmänheten.museerna

Utredningen det svenska museiväsendet frågortidigt ställtnoterar att
årdet tjugo sedan,slag För drygt 1973, inbjöd Nordiskanämnts.av som

samtliga kulturhistoriska i landet till konferens demuseet museer en om
kulturhistoriska föremålsinsamling. frågor-Att önskade ställamuseernas man

på framgår Från knappnålsin konferensens titel till jumbojet.spetsna av
Som underlag för konferensen hade publicerad skrift,utsänts museeten, av
Föremål förbild data. Riktlinjer Nordiska insamlingsverk-museets- -
samhet.

Det fortsatta arbetet, genomfördes i samspel mellan Nordiskanärasom
åroch övriga berörda i landet, ledde 1977 fram tillmuseet museer samman-

slutningen för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska det s.k.museer,
stårSAMDOK för "samordning, samtid och samarbete", uttryckersom man

det i presentationer och bulletiner, produceras SAMDOK-sekretariatetsom av
vid SAMDOK-rådet,Nordiska Ett styrande samarbetsorgan,museet. svarar

rådetför ledningen ingårverksamheten. förI länsmuseer,representanterav
och specialmuseer,central- kommunala Svenska museiförening-samtmuseer

förChefen Nordiska Utgångspunktenordförande. för samord-ärmuseeten.
ningssträvandena inom museiväsendet önskarär motverka dubbel-att man
arbete, och önskar fördela för dokumentationernasatt ansvaretman genom-
förande för bevarandet dokumentationsresultatet föremål,dvs. foto-samt av
grafier etc.

arbetsfördelningEn genomtänkt mellan i landet borgar förruntmuseer om
museisektornskulturhistoriskaden insamlingsområ-dokumentations- ochatt

möjligt.den såblir heltäckande Arbetet genomförs inom för ettsom ramen
kompoolenpoolsystem. förstaDen bli Hempoolen, startade 1977.att som

13 poolerFör närvarande finns och den s.k. kulturmötesgruppen, till-som
kvalificerat frågorkom 1993 för kunna behandla rörande dokumentationatt

tills frågorinvandrare dessa blir integrerad och självklar del i allaav en poo-
lers arbete. Benämningarna de olika poolerna, i vilka och mellanvar en

och fjorton deltar, orienteringgod SAMDOK:s arbets-museersex ger en om
inriktning Metallpoolen, Byggpoolen, Kommunikationspoolen, Han-t.ex.

Livsmedelspoolen,delspoolen, Samiska poolen etc.
Materialet samlas in inom för de olika poolernas verksamhetsom ramen

återsökas via den s.k. Projektdatabasen i Nordiskakan I denna kanmuseet.
få frågordock endast gäller dokumentationernat.ex.man svar som var

områdengenomförts och vad de behandlat för ämnesmässiga och geografiska
föremålen kan sökas så-de enskilda direkt i databasen. För genomföraatt-

får antingendana sökningar kontakta det enskilda eller prövamuseetman om
föremålsdatabasmaterialet inlagt i den centrala finns Nordiskaär som

museet.
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vad beträffar metodikutveckling,SAMDOK har givit goda resultat forsk-
föremålsregistrering Värdefulla sidoeffekter har med allning, säkerhetm.m.

uppnåtts Museiutredningen dennai branschen helhet. noterar attsom sam-
utanför den statsbidragsstödda museistrukturen. SAMDOKsträckt sigverkan

rimligen kan bidra till landetsomfattat alla de kulturarvhar attmuseer som
föremål professionelltoch andra datatillförs sätt.ett

föremålssam-svenskatillväxten deTill sist, kan nämnas att av museernas
år. säkerhet har de kriteriediskussionerunder Med alllingar minskat senare

för SAMDOK:smetodikutveckling skett inom verksam-denoch ramensom
förhållande.tillbidragit dettahet

beträffarförefaller, vad detarbete i samlarrollenMuseisystemets
väsentligtområdet, väl. bör i allt kunnakulturhistoriska fungera Det

de strukturer diskuterades ii eller bättre, inomfungera dag, somsom
för de olika poolernasföregående relevanta delar kankapitel. I ansvaret

områdenaVad beträffartill de museienheterna.förasarbete över nya
något motsvarandenaturhistoria har utredningenochkonst attnoterat

Utredningen deemellansamarbete äger attanser er-rum.museerna
fler verksamhets-SAMDOK bör överföraskan drasfarenheter avsom

utredningenmuseistrukturområden museisystemet. Deninom nya
föreslår för detta.sig i hög gradlämpar

Registrering

föremål data kanregistrering och andrabeträffar nämnasVad museernas av
år.pågår Dennasedan antalSAMDOKjämförbar verksamhetmed ettatt en

i samverkan vid svenskaInformationssystemINSAMbenämns museer.-
SAMDOKinstitutioner leds i likhet medhundratal deltar,i vilketArbetet, ett

Seikretariatetförlagt till Nordiskaråd sekretariathar museet.ettett somav
för arbetar med datorise-kurser deminformation och anordnarförmedlar som

fått. ståndviktig insats tillINSAM harregistrering irad som enmuseerna.
för termbeskrivningar ienhetliga regleri korthet innebärSWETERM som

museidatabaser.svenska
såväl föremålsregistreringråder beträffareftersläpning vadDet som re-en

arkivalier.fotografier och Dezttagistrering andra data, ärt.ex. oro-somav
material, informa-insamladetillgänglighet tillsnabbande. En sonnmuseernas

förutsättningen flörnödvändigadentionstekniken idag medger, är att mu-
aktiva minne.del samhälletsfungeraska kunna som en avseerna

få tillgång tillså möjligt börsnabbt detUtredningen äratt museernaanser
inte bara textbasierade data,förinternationella datanätnationella ochsnabba att

ouch bredtill forskare, skolklasserdistribuerasbilder, ska kunnaävenutan en
hög grad visu-i mycketfolkbibliotek. Museernaoch ärallmänhet i läns-t.ex.
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låterella institutioner, insamlade material bäst sig förmedlas via bilder.vars
De möjligheter, informationsteknik tillgångenoch till datanät för-som ny ger,

dramatiskt förutsättningarna för nåändrar till forskare ochatt utmuseerna en
publik med sitt material, vilket ligger helt i linje med den musei-stor syn

utredningen har roll bildningsinstitutioner.museernas som
Utredningen arbete med tillämpa modern informa-att attanser museernas

tionsteknik i registreringssyfte och det gäller nyttja interaktivanär att t.ex.
medier, CDI-skivor, för distribution och förmedling begränsade data-som av
mängder och utställningar förtemata skolbruk bör hög prioritet. Detetc. ges

utredningens bedömning det förslag till museienheterär läggsatt nya som ger
ökade möjligheter till professionell frågorhantering dessa krä-en mer av som

hög grad samordning och planering.ver av

Vårda bevaraoch nuläget-
rådande förhållandenaFör tydliggöra de föremålsvårdeninom och föratt nu

föremålssarnlingarnaomfattningen och dessasbehovatt ett grepp om av av
vårdregistrering och har utredningen, tidigare kartläggningnämntssom en av

aktuelladen situationen vid de statliga och statsbidragsstödda museerna.
Studien genomförts med hjälp enkäter och intervjuer har resulterat isom av

föremålsvårdMuseernas registrering,och i sin helhet publice-rapporten som
i museiutredningens bilagedel.ras
För mycket kort sammanfatta resultat kan detnämnasatt rapportens att

föremåltotalt finns minst 38 miljoner vid de centrala och regionala museerna.
Ca på90 % dessa finns de centrala kanDet bl.a.nämnas attav museerna.
Naturhistoriska riksmuseet förvaltar föremål,18 miljoner Statens histo-ca
riska tiotals miljoner", övriga kulturhistoriska 3 miljon-museum museer ca

Statens konstmuseer 735 000 och Arkitekturmuseet 2 miljoner rit-er, ca ca
ningar, dokument årligaoch modeller. Den tillväxten 0,8 %motsvarar ca av

Ävensamlingarna. tillväxten de centrala för 90 %.av svarar museerna ca
I har samlingar fotografier medräknats ellerrapporten storamuseernas av
behandlats. I detta sammanhang kan emellertid vid det nyinrättadenämnas att
fotosekretariatet i Nordiska pågår sedan i december 1993 arbetemuseet ett
med nationell såvälbevarandeplan förupprätta äldre samtidaatt en som
fotografi.

visar 60Rapporten % samlingarna vårdi behov och 20 %äratt ca av av ca
vårdbehovenkonservering. finnsAv 90 % centralmuseema och helaav ca

98 % konserveringsbehovet. Vid de centrala och regionala dis-av museerna
årsverken vårdtotalt drygt 200 för och konservering. Deponerar man ca

centrala förfogar 160 dessa. För registreringenöver finns to-museerna ca av
årsverkentalt 70 hälften vid de centralaca varav museerna.

återhämtaFör eftersläpande vårdbehov och konserveringatt skulleav
enligt årsverken.behövas totalt 3 400 92 % dessa behövs vidrapporten ca av 95
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årsverkenförcentrala Kostnaden dessa kan uppskattas tillde museerna. ca
hämta in denna eftersläpning exempelvis femmiljoner kronor. För800 att

årsverken till årligårs för de centrala 630sikt fordras museerna ca per en
årsverkskostnadgenomsnittlig180 miljoner kronor vidkostnad en omav ca

Bland centralmuseerna har de kulturhistoriska280 000 kronor. museerna
vårdårsverken för eftersläpande och konserveringbehovetdet största av

hälften.drygt
årsverken behövas för hämtagäller registrering skulle 2 300När det attca

råder. föreftersläpning Av dessa centralmuseernain den casom nu svarar
årsverkenför totala antalet kan uppskattas tillKostnaden det95 %. ca

miljoner kronor.500
finns för närvarandeoch regionalaVid de centrala camuseerna

m2 disponerar 60 % den-magasinsyta. centrala148 000 De avmuseerna ca
m2,uppgår vilket 30 %utökning till 43 000Behovet motsvarar cacaavna.

för 60 %befintliga De centralahela den ut-ytan. avmuseerna svarar caav nu
ökningsbehovet.

uppgifter ochOvanstående bedömningar bygger attmuseernas egna
ambitionsnivå gälla.alltför definierade, skanuvarande, inte väl

förhål-för detaljerade studier definns förutsättningarI rapporten mer av
bevarandeområdet regionalaråder i de centrala ochinomlanden mu-som

ovanstående siffror konstateraredovisadeemellertid lättDet är att avseerna.
svenskaohållbar. Den del deti de centralasituationen äratt avmuseerna

föremål sikt hotadi samlingaromfattaskulturarvet ärmuseernasavsom
Såvälåtgärder förvaringsbetingelserdrastiska vidtas.inte ganska somom

kon-kanvård otillfredsställande. Till dett;och konserveringför ärresurser
föremåls-handläggningsrutiner förfinns vad beträffarbristerstateras att

påpekas revisorers Museernai Riksdagenshanteringen vilket även rapport,
till museiutredningen.historien, överlämnatsoch den svenska som

till riks-påminner i sitt förslagrevisorerna bl.a.I attrapporten manom
samlingardokumentation de statligaregistrering ochdagen museernasavom

föreskrifter förpåpekat saknades centrala1988/89:16 detatt museernas
överblick samling-och avsaknadenhandhavande samlingarna överatt avav

konstaterarsäkerhetssynpunkt. Revisorernamedförde brister attnuurarna
kvarstår förstärkts.tycks habrister ochdessa snarast

efter-bakgrund bl.a. deskriver vidare,revisorerRiksdagens storamot av
redovisar detoch dokumentationi registreringsläpningar attmuseernasom

redovisningkrävt siganmärkningsvärt regeringen intekan ryckas att avvare
iågonresursutnyttjandet ellergenomförasökad effektivitet kan ihur om-en
Jedömningverksamheten. enligt revisorernasden befintliga Menprövning av

eflektiviserizg ochmöjligheter tilleventuelladet osannoliktförefaller att om-
utsträclning lösernågonbefintliga verksamheten iden störreprövning av

bristfälliga magasinsloka-och deeftersläpningarnamed deproblemet stora
lerna.
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Revisorerna statsmakterna bör övergripande för deatt ta ettanser ansvar
nationella finns.samlingar Vidare organisation medattsom anser man en

såuppgift dokumenteraregistrera, och de riksintressantasätt göraatt sam-
lingarna tillgängliga skulle kunna utformas serviceenhet, betjänarsom en som
såväl behov forskningens och utbildningens. Revisorernasommuseernas an-

plan hur registrering och dokumentation de statligaöverattser en av museer-
kunna genomföras frarnläggas.samlingar ska börsnarastnas

Museiutredningen konstaterar varken föroch sig elleratt vart ettmuseerna,
vård-tillsammans, mäktat finna former för balanserad och konser-att en

målmedvetna igångveringsverksamhet. Trots den satsning drogs i slutetsom
kulturråd VårdaStatens med parollen1970-talet Bevara hadeav av som- —

utgångspunkt "Konserveringsverksamhetensin i Statskontorets vidrapport
statliga kartläggning och probleminventering l978:lO och,enmuseer -

åstadkomma frågornabl.a. syftade till regional samverkan, har ännuattsom
fåttinte tillfredsställande lösning.en

i sina anslagsframställningar anmält behovMuseerna har ökademm av
vård-för och konservering har lämnat förslagmedelstillskott hurmen

råderåtgärda eftersläpningar inomska dekunna stora systemetsom somman
övrigahelhet. har inte i samarbete med de centralaAnsvarsmuseerna t.ex.

fram för hur skulle kunna nyttja dearbetat ett man resursermuseerna program
Någoni första hand den statliga museisektorn.totalt finns inom tsom ex

områdedetta har heller kommit tillplanering för regional samverkan inom
stånd.

räddningsaktion förEn kulturarvet

Mal råttor ska inte bestämma vad minnsoch

inspireratsdel initiativ, tagits i bl.a.Utredningen har tagit ochav av som
Nederländerna. för antal årDanmark och Där har sedanett ettman

målmedvetet registrera,tagitoch itu med det problemetsamlat sätt stora att
föremålvårda tidigarebevara mängder i legatoch stora museerna, somav

våg. Utredningen otillfredsställandedet djupt delarvind för att storaanser
vårt ligger lågtmuseikällare och magasinkulturarv i utan attnu ensav

vård, Samtidigtställda konservering och registrering tillgodoses.krav
de sådanabeklaga själva inte lyckatstvingas vi svenskaatt tamuseerna

föremålsorteringgallring olikaprinciper för ochinitiativ typeratt avav
etableras.kunnat

ochtiden kommen ituVi för med i sammanhangär ettatt taattanser
båda föremålsförstörelsekomplicerade gallrings-lösa problemen ochde

perspektiv deeller skulleAvsaknaden lösningar,principer. attettensav
tid, haftöverblickbar har delvis förlamandeinomkunna lösas enen
möjlighet till fokusering strategierverksamhet ochinverkan museers

museiändamålen.för de grundläggande 97
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förutsättningar utredningenomständigheter ochaktuellaFyra gör att
åter frågan föreslåoch konkrettiden är attatt resa ennu mogenanser

lösning:
regionalalandsomfattande ochfinns i SverigeDet nätett avnumera

statliga skulle kunna finna formertillsammans med deandra museer, som
vårdfrågor konservering.i och Deomfattande samarbeteför ett om

få tillgång magasin och andra lokaler, dettilleller kan gördisponerar som
föremål tillgängligabåde vårda fler vadochmöjligt äntekniskt göraatt

organisation dei kapitel 3möjligt idag. Förslagenär om en ny avsom
utredningens övervägandenbl.a. prägladestatliga är omavmuseerna

statliga museistrukturen bärmuseiföremålens vård tillgänglighet. Denoch
föremålsvård förbl.a. kunna hacentraliseringstark attett avarv av

i forsknings-föremålen användasska kunnaoch föröverblick att
sammanhang.

informationsteknologinutvecklingenrevolutionäraDen närmast av
tekniskt möjligt med heltdettill skede, därkommit ärhar attett nyanu

spridaproblem lagra ochkomplicerademetoder lösaenklareoch storaatt
nationella och interna-utvecklaMöjligheternainfonnationsmängder. att

möjlig-nått punkt där dessa kaninformationsnätverk hartionella ennu
ändamålsenliga för baraochmycket billigare änformeri ärgöras mersom

Även snabbtinformation kankunskap ochavanceradnågra år sedan.
ifrån faktum skaparlångt varandra. Dettamellan platseröverföras nya

föremålshantering, blandorganisationförförutsättningar museernasav
tillgänglighet.decentralisering ochi formannat av

fort-90-taletsamhällsutvecklingen pekar ävenPrognoser attöver
sysselsättningsmöjlig-brist godapräglassättningsvis kommer att av

ochfinna väsentligacentraltarbetsmarknadspolitiken detärInom attheter.
detAtt räddaminska arbetslösheten.uppgifter förarbetsintensiva att

och hotasmagasini källare ochförborgatidagkulturarv, är som avsom
utredningenenligtnedbrytningsprocesser,råttor kemiska ärochmal, en

uppgift.arbetsintensivdärtillangelägen ochmycket
bildningsuppdraget detangiviti kapitel 2Utredningen har4. som

förutsätt-bättreviktigtför Detcentrala är att gesmuseernamuseerna.
obearbetademängdenuppgift. Denprioritera dennaningar storaatt av

vårdberget, hinders.k.det ärföremål svenska storti de ettmuseerna,
förräddningsaktionnationellförslagUtredningensdärvidlag. om en
förförutsättningarockså ytterligare skaparviinnebärkulturarvet att

bildningsuppdrag.museernas
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föreslår räddningsaktionutredningen nationellbakgrunddennaMot en
statliga museienheterna instruc-på fyraDeför kulturarvet nyamuseerna.

åtarinitialtförutsätter debevarandeprogram. Dettautarbeta attettattras
föremålsbeståndet. Denna skallkategoriindelninggenomförasig att aven
föremålsbeståndet i de statligautgångspunkt gallringförtjäna avsom

åtgärderför iligga till grundKategoriindelningen kan ävenmuseerna.
och lokalaregionala museer.

materialet iska klassakategoriindelningAvsikten med är ettatt manen
för sigochnivåer behandla dessa sättför kunnaantal ett ettvartatt som

bevarandemål bildnings-övergripandedetsåvälmedger att sommuseernas
uppnås. ska genomförasIndelningen,målet kvalificerat kansättett som

särskiljabedömningar, skaprofessionellautifrån museipersonalens tre
kategorier.nivåer, här benämnssom

denföremål framgent skaochomfatta de utgöra1: skaKategori som nu
ekonomiskatotalaska detnationella kulturarvetdel det staten tasomav

föremål beträffarvad allakategoridennaprioritetför. Högstaansvaret ges
bevarandeinsatser.

föremål föremål inteellerdubletteromfatta2: skaKategori t.ex. somav
föremål betydaskulle kunnai kategori 1nödvändigtvis hör hemma som~

detlandet,delibildningssammanhang atti genomett aven annanmer
deti den region därkommunalaelleri det länsmuseumdeponeras museum,

hör hemma.ursprungligen
någon deföremål iinte hör hemmaomfatta de3: skaKategori avsom

sådana demängderFöremål kanske finns iovanstående kategorierna. attsom
forskningsobjekt ellernågot egetvärdeinte harför sigoch avett somvart

centrala ellerevig tid detibehöver bevarasnågon anledning museetannan
ikunna deponerasmaterial bordeDettapå något länsmuseum. t.ex.

med bildertillsammansför därsjukhushögskolor,gymnasieskolor, attm.m.
och kunskap.upplevelsedet kani vilketi sammanhangfungeraoch etttext ge

iavyttringföra framföremål utredningenvill ävenkategori attFör denna
vid-statligaifråga. deFörkommakunnaolika former bör museernas

8 och 9 §§förfarande 9 Kap.för dettaregeringsbeslutkrävskommande ett
Regeringsformen.

2 ochsärskilt kategoriernabeträffarvadNågra börkommentarer göras
tjugoårsperioden förstärktsmålmedvetet under denhar senasteLänsmuseerna

föreller byggsbyggtslokalmässigtharsamhällsstöd. De utmed hjälp av -
påställaskanalla de kravförsuccessivtnärvarande att motsvara somut -

helahar bred kompetens överpersonalmuseiverksamhet. Derasfullgod
museiverksamhet. Detallförbasresursermuseiområdet. starkaDe utgör nu
magasinsförhållandendem hardelenövervägandedenbl.a.innebär att av

så centralagoda deväl museernas.somsom
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föremålenfördelning i kategoriEn 2 mellan de centrala ochav museerna
syftar föremålde regionala till de inom denna kategori hör hemma iatt ettsom
område ocksågeografiskt i huvudsak bör bevaras där, den anled-ytterst av

dåningen de blir lättast tillgängliga för forskning och bildningsverksamhetatt
i den berörda regionen.

föremål,faktabankerMuseernas rymmande fotografier, uppteckningar mm
och bör aktiveras i offensivt bildningsarbete.kan Med moderna arkiv-ett

medier informationsteknikoch kan bereda allmänhetävenmuseet storny en
och inte minst skolans elever tillfällen till forskning i rikaegen museernas

ikällmaterial träning vetenskapligt arbete och infonnationsförståelse.en-
föremålenbeträffarVad enligt kategori många3 utredningen fördelarser

viktiga sidoeffekteroch i kontakt med kommuner, skola,attav museerna
sociala myndigheter, folkbildningens organisationer, hembygdsrörelsen m.fl.

föremålsöker och kunskap dem i form sammanhangsbeskriv-ut om av
så många möjligt. föremål,ningar i miljöer Hellre denna kategoriän attsom

måste lågprioriterasnödvändigtvis bevarandesynpunkt, förstörs isom ur
någonmagasin där de helst bör de med fantasi och krea-gör nytta,som

fråntivitet berörda olika platser kunna upplevelser, inspirationparter ge
kunskap.och

föremål,Utredningen kan bilder och lämpliga platser it.ex. att texterse
skolmiljön bör kunna stimulera eleverna till skapande kun-ocheget egen
skapsinhämtning bl.a. den hemortens eller regionens historia ochom egna

förhållandenföreteelser och i andra delar världen. En förmedling avom av
föremål detta till skolmiljöer skulle kunna leda till förbättrade relationersätt

och sikt för kontinuerligmellan skola och verka utvecklingmuseum en av
i skolans arbete.museet som resurs

Genomförande

således ocksåföreslagnaOvan bevarandeprogram, bör ettsom ses som pro-
för stärkt bildningsverksamhet, tid genomföra och kommertar att attgram en

många. kommer förutsättningar för meningsfulltinvolvera Det arbeteatt ge
förhållandevismånga leda billiga föroch det kan till lokaler magasineringatt

vård i landet kan komma nyttjas. I arbetet med finna lämp-och attrunt attom
åtgärdalokaler och i förekommande fall, dessa kan Statens lokalför-liga att,

behjälpliga. Somsörjningsverk liksom Boverket exempel vill utred-vara
Lokalförsörjningsverket förningen närvarande arbetar mednämna attatt

de lokaler försvaret längre behöver.finna lämpliga brukare av
föremålsbeståndet ifinns för inventeringar samband medBehov attav

kategoriindelningarna ska Detta bör genomförbart med dengöras. nu vara
så berördainformationsteknik dagligen, utnyttjas imoderna gottsom, som

och klassiñceringsarbete. Utredningen fort-registrerings- attansermuseers
i form arbetsmarknadspolitiska insatser bör destatligt stödsatt ges museerav100
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områdeinom detta Sådanadras med eftersläpningar. har tidigare givitsom
mycket goda resultat. Delar Nordiska registreringsverksam-t.ex. museetsav
het under 1970-l980-talet förlagda Påtill Norrbotten. motsvarande sättvar
har arbetsmarknadspolitiska insatser gjorts för vård-etablera och konser-att
veringsanläggningar antal platser i Sverige Kiruna, Uddevalla ochett t.ex.
Falun. Dessa anläggningar bilagai 5 i betänkandetsnärmarepresenteras
bilagedel.

vårdKompetensläget i landet vad beträffar och konservering,är tack vare
bl.a. konservatorsutbildningen vid Göteborgs universitet, pågått isom nu ca

år, någotlO bättre i dag för bara decennium sedan.avsevärt än Detta talar för
intensifierade insatserde krävs för kvalificerade bedömningar ochatt som

åtgärder föremålsvårdnödvändiga beträffande och konservering möjligaär att
Vård-in. och konserveringsprogrammet åtminstonekan kommasätta att,

kräva delvis inriktning konservatoremas arbetetemporärt, vadänen annan av
fallet ocksåoch dessa medverkar till utbilda, ledaär ochatt attsom nu

instruera den personal kommer behövas.attsom
vård-För och konserveringsprogrammets genomförande krävs invente-en

ring befintliga magasinsresurser och konserveringslokaler och behovs-av en
analys relaterad till avsikter och uppläggning. För detär programmetssom
föremålsbestånd tillhör kategori l kan endast fullgoda och i allasom av-

ifråga,seenden säkra magasin komma medan lägre krav kan ställas för före-
målen i kategori Möjligheten för Hera nyttjaattmuseer gemensamma maga-
sin bör undersökas.noggrant

föreslårUtredningen Institutionen för ingåendekonservering RIK,att nu
i Riksantikvarieämbetets och Statens historiska fårorganisation, imuseers

dåuppgift under den tid ska genomföras biträda de fyraatt programmet
museienheterna. En tänkbar lösning organisatorisktRIK knyts till denär att
kulturhistoriska enheten Fokus människan i historien". Institutionen, som
för närvarande har drygt 50 anställda, flera med naturvetenskapligävenvarav
kompetens, arbetar med konservering och fotografering arkeologiska ochav

föremålkulturhistoriska och kulturminnen. Vidare där aktivär ävenyttre man
forskning beträffandeinom materialnedbrytning, konservering och förvaring,

områdena hållerliksom inom textil- och teknikhistoria. regelbundetRIK
föremålshantering såvälikurser i länsmuseer kommunala Mansom museer.

årfemgenomför dessa i länsmuseer för närvarande. Institutionen harca per
budgetåretunder det inventerat 100 magasin i centrala, regionalasenaste ca

och lokala för framförallt bedöma ventilationen. Man har mycketattmuseer
luftföroreningars skadliga inverkan kulturarvet.goda kunskaper om

Tillsammans med länsmuseerna inventerar bl.a. dekoreradstatusenman
igång åtgärds-i husbyggnader i landet för kunna komma medsten runt attom

Institutionen har med andra ord betydande erfarenheter av sam-program.
omfattar för närvarandearbete med länsmuseema. De uppdragenexterna ca

finns20 totala arbetsvolymen. Nära kontakter med deden ävenprocent av
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finns i landetkonserveringsanläggningar iKiruna,vård- och t.ex.som som
Utredningen förutsätter dessa,Julita m.fl.Kulturarvet, redanFalun att

såförsorg, nyttjas rationelltanläggningar, RIK:setablerade genom som
räddningsprogrammet.nationellamöjligt inom det

Finansiering

då räddningsaktion kosta och hur skanationellmycket kommerHur atten
skaMuseiutredningenfinansierasden programmet ettatt sesanser som
femårsperiod.genomföras underdet skaför 90-talet, dvs. enprogram

Sverigein bakgrundbeträffar kostnaden ska dennaVad vägas mot attav
arbetstillfällen.saknaunder hela 90-talet kommer att

omfattande satsningVård- konserveringsprogrammetoch utgör en
utbildning ochkunnaarbetsmarknadspolitiken och kommerinom att ge

formånga hela landet. Mycket talarmänniskormeningsfullt arbete över
regionala däri antalbör organiserasarbetet centra,ettatt resurserna

fårPå väldettaoch rationella enheter.till effektiva sättsamlas man
arbetstillfällen förspridningsammanhållna och samtidigtenheter aven

iUtredningen har valtolika delar landet.yrkeskategorier tillolika att,av
dåi arbetstillfällen,i krontal, denbeskriva kostnadenstället för att ange

arbetsmarknadspolitiska skäl.motiverasaktionen även av
årsverken, enligtdet totala behovettidigareSom nämnts är museer-av

råder inomåtgärda den eftersläpningförberäkningar, att somnas egna
omräk-registrering 5 700. Medområdena vård, konservering och ca en

femårigt ochoch med denförgjordning ansatsär ett programsom
skattat behovetutredningenbeskrivits hararbetsform avovan,som

precise-år. kartläggning kanårsverken till 800 En närmare ge enca per
utbildning,för lokaler,kostnaderTill detta kommerring behovet.av

materialredskap och m.m.
gäller löner bör täckas medkostnadernaUtredningen att somanser
övriga kostnader ska täckasfrån Arbetsmarknadsstyrelsen ochmedel att

Ävensärskild medelsanvisning.i formKulturdepartementet enavav
finansiering.medverka iförutsättsandra huvudmän programmets

utåtriktade verksamhet4.3.2 Museernas

kollektiva minnet aktiveras,detmänniskornamedDet mötetär somgenom
såg viUnder avsnitt 4.2realiseras.egentlig meningminnesfunktionen isom

kallar utställar-används för dethälftenmindre änatt resursermuseernasav
museipubliken. För-medinnebärde aktiviteter mötedvs. allarollen, ettsom

Utred-högsta prioritet.egentligen harvadvisardelningen somresurserav
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lika mellan funktionerna samla ochbör fördelasarbetetningen attmenar
å sidan. demed publiken andra Inomvårda å och för störresidan, möteena

föreslår, möjligt skapa dennabör detutredningenmuseienheter attvarasom
Även vård, bör det kompen-läggervissabalans. stora resursermuseerom

publiken.medsigandra koncentrerar mötetattserasav
områden utred-det särskiltmed publikengällerdet ärNär mötet tre som

kapitelförslag inom. I 2och utarbeta lanledningfunnitningen överatt se
år hardenmellan 16 och 24ungdomar ärframgick att grupp som museerna

Utredningen har där-minskar snabbast.nå, museibesöksvårast ochatt vars
från Kometprojektetgjorts ungdomarsärskild studieför lagt treut avsomen

in iuppdrag sigStockholm.i Deras sättavid Fryshuset att museernasvar
fick,utifrån idéer de skapakunskap och dedenverksamhet och, som en

till sig flerför kunna lockabordeframtidavision hur ut attett semuseumav
pålågtyngdpunkt skapaålder. Uppdragetsi derasbesökare att enegen

publi-Studien i sin helhetuppdrag.framtidsvision ärpositiv museernasav
bilagedel.utredningensbilaga icerad som

mål förfrämsta verkalägger fast ärUtredningen2 attatt museernas
för utnyttja erfarenheter ochkollektivt minneSamhället skaparbildning. attett

folkbildningsorganisationeruniversitet ochutvecklingen. Skolor,ikunskap
uppnå målet,de skall kunnaförsamverkansparterviktigaär museerna om

Kapitel visarunderutnyttjad 3 2i dagens läge är resurs.museerna enmen
storstadsregionerna.koncentrerad tillverksamhetockså äratt museernas

inommedel användsde statligaangelägetdetUtredningen att somser som
därför särskilt uppmärk-tillgodo. Vi skalllandethelamuseisektorn kommer

full-organiseras förmuseisystemet kaninominstitutionernahur attsamma
publiken.uppdrag vadnationella mötadettagöra attavser

framtiden ochUngdomarna, museerna.

gånger framtidsmuseetmånga i studienåterkommer är attEtt tema omsom
ämnesmässiga,tillvaron i deintresseradeinte priorimänniskor är avaunga

ochFöroftakategorierakademiska attrepresenterar. engageramuseernasom
idemutställningsobjekten störredet perspektiv sätterkrävsattrahera som

enkelt kravställer heltBesökarnasammanhang.oväntade storagärna --
uppväxandedenundervärderarKanskekunskapstillförsel.reell museerna

musei-andra sakerden kanmåhända systematiskt för ängenerationen, att
betydligt äldre.oftapersonalen, ärsom

och detkunskapsstrukturerna,iförändringdefinierasbrukarLärande som
påfaktiskt lyfter tankenintryckskapautmaning för attär sommuseernaen

visade detmuseibesökvärderingVid studiensinsikt.bibringarfärd och avny
National-Europautställningen MuseumochArbetetssig att museum

hurexempelgodauppskattade. De äri Köpenhamn mestvarmuseum
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nåkan sin publik med utställningar präglas tvärvetenskap-museerna som av
lighet, kunskapsinnehåll och samhällsengagemang.

Studien, liksom andra utvärderingar och kommentarer utredningensom
tagit del betonar museibesöket måste helhetsupplevelse.att Denav, vara en
generation har sigväxer vid integrera intryck från skildavant attsom upp
källor och kan betydligt snabbare fråntill sig information olika medier.ta En
äldre mågeneration värdera den förändringen hur den vill, förändringenmen

faktum. nåFör måsteär ungdomarnaett sigatt till derasmuseerna anpassa
uppfatta verkligheten.sätt Det ställer krav flexiblaatt öppettider, rik kom-

bination media och utnyttjande alla sinnesintrycken iettav ut-av museernas
ställningar.

Museets miljö skall attraktivt utformad och cafeterior, restauranger,vara
bokhandlar och butiker skall väl integrerade element i verksamheten.vara
Studien "Drömmuseet" ocksåhar framtidsvisionenstämt hur detav motav

i dagens Några får beröm och har i ellerut avseendeettser annatmuseer.
långtkommit och tjänar goda exempel. fårAndra kritik för fantasilöstsom

arbete i dessa avseende. Särskilt viktigt det den personalär möteratt som
publiken kunnig det utställningarna behandlar;är här har ettom museerna

arbete med utbildagöra personalen organisera arbetet såstort att att samt att
de kunniga bakom ocksåkulisserna kommer i kontakt med publiken.att

måsteMuseema nå informationmed de finns och vad de harut att attom
erbjuda. Studien visar affischerannonsering, inteatt ärtrotsmuseerna m.m.
särskilt Något måsteväl kända. målgruppenfel delar intenär storavara av
verkar budskapet. svårMarknaden onekligen både och starktta emot är
konkurrensutsatt, och ställer sannolikt betydligt krav professiona-större
lism vad dagens för. för deän uttryck Inom musei-museer ger nyaramen
enheterna möjlighet områdettill upphandling tjänster och förges ettav

offensivt samarbete mellanmera museerna.
Grundinställningen i studien framtidsmuseet mycket positiv. Ung-ärav

domarna har kunskapsinnehållrespekt för och mycketstor museernas ser
angeläget händer där. Men de har betydligtattsom störreanser museerna en
potential vad realiseras i det praktiskaän arbetet. Utredningen vill sär-som
skilt tillfrågadedepoängtera 100 ungdomarna ställeratt sig samtligaav ca
positiva till delta i arbetet skapaatt utställningar.t.ex. attmuseerna, genom

alltsåfinnsDet goda möjligheter ungdomar i själva produk-att engagera
tionen, frivilligt arbete, anställningar, projektverksamhettemporäragenom
m.m.

Skolorna och museerna

De flesta museibesökare ålderni Sverige åri till7 14är det denär grupp-
flesthar museibesök år.capita och En del de här musei-storsom per av

besöken sker i skolans Dåregi. kanske allt och väl Nej, för det förstaär gott104
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någonstans åldernbarnen i år,13 till 15tappzr de blirnärmuseerna ton-
åringar och de lämnar grundskolan. Mennär ungdomarna fortsätter läraatt
och borde ha naturlig plats i fortsättningen deras liv. För detmuseerna en

minskarandri skolbesöken vid För det tredje, bordemuseerna. museerna
unde alla omständigheter ha samarbeteännu med skolan.tätareett

Dan läroplanen dörren vid föröppnar gavel samarbetenära mel-ettnya
lan skolor och Läroplanen förutsätter skolsystem, och be-öppetettmuseer.

andra samhällsinstitutioner också har roll i skolans arbete.tona: att en
Skolverket mycket positivt i undervisningenser museerna som en resurs

frånoch välkomnar initiativ museisektorn för ochnärmare organise-ett mera
samarbete. Men sedan skolsystemet gångerupprepade på strategisk nivårat

föruttalat sig samarbete med museisystemet detär sak kommaattmuseernas
skolan tillmötes visaoch hur kan bidra till uppfylla läroplanens ambi-attman
tioner. måsteDet initiativet fåförär skolorna till sig,ta attnu museerna som

cåoch inte bara grundskolorna.
mångaUtredningens intryck förhåller sig alltförär passiva tillatt museer

skolsystemet. Vi har inte märkt läroplanen skulle centraltt.ex. att ettvara
dokument i verksamhetsplanering, vilket vi den bordeattmuseernas anser

Med tanke hur central den för skolans arbete, vilkaär och möjlig-vara.
heter innebärden för borde den ligga högt i medvetandetmuseerna, upp
varje museichef .

Samarbetet innehållermed skolan dock inte bara möjligheter ävenutan
problem. mångaUtredningen har skolor dragit museibesök-noterat att ner

Kommunernas medelsfördelning till skolorna har såändratsen. att pengar
inte längre öronmärkta för kulturändamålär museibesök, Iteater ettsom mm.
läge där den enskilda skolan har hur mycket budgetenavgöra skallatt av som

till skolbespisningen, lokalvårdläromedel, och reparationer, utemiljön,
museibesök, har det visat sig museibesöken relativt mindreetc äratt ange-
lägna. Andra kommunala besparingar, införande avgifter fört.ex.som av
skolklasser på kollektivtrafiken, ocksåhar medfört påmuseibesökenatt en

hålldel blivit betydligt mycket dyrare.
Kommunen, skolan och har för till såhelhetenett attmuseerna ansvar se
samhällets för bildning utnyttjas fullt Besparingaratt änut.resurser om-

fårangelägna och väl motiverade inte verksamhet har be-överut en som-
tydligt positiva effekter. Med ekonomiskstörre terminologi beskrivs det som
suboptimering områderelativt liten fördel leder tillnär nack-ett storen en

områdedel inom åliggerTrots det detett annat system.samma museerna
visa effekterna suboptimering, och det de bästgör näraatt ettav genom sam-

på nivå.arbete med skolan lokal Utredningen har flera tagitnoterat att museer
initiativ till bjuda in lärare för informera vad kan erbjuda. Deatt att museetom
förbereder skolbesök särskild handledning för lärarna.genom

Samarbetet med skolan innebär inte bara skolklasser kan föratt tas emot en
ocksårundvandring Museema skall ha ambition kommaattmuseerna. som
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allt inte museibyggnadenskolorna. Det det intressantatill är trotsut som
kunskapsinnehåll. Genom föredrag personal,det ärutan ge-museernas av

föremêl,utlåningkring databaser, kanskesamarbete av genomgenomnom
kan nåforskningsprojekt, skolori populärt inriktadedeltaatt museerna som

andra.långt ochtillhar ävenmuseet
skall lokaladetalj föreskriva vadinte i deUtredningen kan göra,museerna

olika. Vi vill dock fästa uppmärksamhetenmycketförutsättningarna är ar-
angelägna samhällsuptgift, ochmed skolanbetet ettmuseets mest somsom

från museiledningainainitiativ inom respek-område kraftfulladär det krävs
från kommunalaförstås ochlänsmuseerenhet,tive ävensamt museer.

ocholkbildnirzgenF museerna

museiutredningen kunskapför Attbärandeför bildningMuseer är tema ger
grundläggande föråsikterbli till ochinsikter kaninsikt och att engagemang

organisationerna,också frivilligai de fria ochfolkbildningen

måsteskolornasamverkan medsökerPå sätt som museernasamma
till folk-organisationer,till folkbildningensvända sigaktivt utmuseerna

lokalhållande organisa-organisationer,fackligafolkrörelser,högskolor,
utåtriktade arbetet.i detfinna samverkansparterm.fl. förkyrkortioner, att

nå bredare besöksgrupperför över-finns nycklar attHär attmuseerna —
trösklar.både och geografiskasocialavinna

kulturorganisationerochbildnings-Studieförbunden tvekan deär utan
vårtkonutbildade inår deframgångsrikt fram till ochmest engagerarsom

också och lantbru-arbetareKulturstatistiken visarsamhälle.svenska att
och kultur-cirkel-studieförbundensdeltagande i justhögtharkare ett

verksamhet.

och jordbrukare, studiecirklarnabl.a. skogs- ärvissa yrkesgrupper,För
handi-tillgänglig. För mångavidareutbildningform ärden enda somav

hävstång delaktighet i kulturlivet.tillstudieförbundenkappade är en
iförgrenad verksamhet nårfintstudieförbund harelvaLandets utsomen

vid kultur-små De genomförasamhällen och byar.stadsdelar, är attvana
på arbetsplatser. kultur-samlingslokaler och Derasockså i mindreaktiviteter

professionellaskapande ochbådeverksamhet amatörers egnarymmer
teaterföreställningar, författar-i form konserter,medverkankonstnärers av

destudieförbunden ochverketbildkonstutställningar. I själva ärochaftnar —
levandeförutsättningar förskapardelokalhållande organisationerna ettsom-

landets folkhög-kommer 132delar. Till dettai landets allakulturlivlokalt
för den bygd den arbetarkulturforumoch fungerarskolor, somvar ensom

folk-ochberöringspunkter mellanmånga naturligafinnsDet museerna
många positiva erfarenheterfinnsoch detorganisationerbildningens av-106
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gäller självklart studiecirklars och folkhög-dialog och samverkan. Detta
påi perspektiv sinabehov förkovran och Men deskolekursers ämnen.av

behöver kompletteras med initiativtraditionella besöken i görmuseet attsom
föremål blir tillgängliga i människors vardagsmiljöoch verksamhetermuseets

Små vandringsutställningar tillsamlingslokaler i regionerna.och runt om
föremålslådorbygdegårdar, folkets hus, kyrkor och arbetsplatser och till

på aktiviteter fler människorexempelstudiecirklar gör möterär attsom
förstås lokala temaaftnar, där värd, ochTill detta kommer ärmuseetmuseet.

i föreningslivet.medverkan föreläsningar det lokalamuseets genom
måste kontinuerligt delta i de fora där lokalbli naturligt förDet museet att

erfarenheter finns därkulturverksamhet i regionen planeras. Intressanta
Länsbildningsförbundens eller Bygde-medverkar direkt ilänsmuseer t.ex.

måsteprograrnråd. rikets organisationer ock-gårdsdistriktens Regionens och
så kulturhus. Genom användatillvara att ettta museum sommuseerna som

får organisationens verksamhetför idéforum ellermötesplats stämmaett en en
får fler och kanske överraskande infalls-inramning, besökarnaspännande

sig hem.vinklar med
något studieför-fackförbunden i regel knutna tillFolkrörelserna och är

vardagliga arbetet kan tjäna kontaktytabund, i det gentemot museet.somsom
Ändå påstrålkastarljuset direkt dialogrikta värdet ochvill vi särskilt av

och ungdomsorganisationerna,mellan och barn-samverkan samtmuseerna
förr-nu-framtiden eller kan bliPerspektivethembygdsrörelsen.med är - -

har kompetensoch ungdomsföreningarna. Härsjälvklart i barn- museet att
nåri sig fram till barn och ungdomartillföra. värdeDet är attett museerna

förknippaslustfyllda och ska inte endastockså på fria tid, ärjuderas museer
Många anordnari den obligatoriska skolan.med läromedel t.ex.museer

ochvälbesökta skollovsaktiviteter. Framväxtenomtyckta och museerav
mångaförbundna med varandra, i län samverkanhembygdsrörelse ärär nära

finnsmuseistiftelsen. denna samverkan växelverkanbekräftad I engenom
och professionalism tilllokalt folkligt hembygdsarbetemellan ärmuseets som

mångabåda industriminnenahar arbetet kring deför Härparter. engagn
självklar plats.

uppsökande verksamhetMuxeernas

människorfysiskt tillgängliga förmuseibyggnadernaArbetet göra rentatt
måstepågått årtiondensynförmåga ochhar irörelse- ellermed nedsatt

hållpå fullgott. gäller bjudaalla Detfortsätta till dess resultatet är att
bistå information viamedmäktigaalternativ till trappor, attmuseernas

förståså de blir lättablindskrift, bearbetaoch iljudband atttexter attatt
männi-undanröja andra hinderutvecklingsstörda och stängerför att som

skor ute.
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sökaAtt människor i deras vardagliga miljöer i bostadsområden,upp -
samlingslokaler och arbetsplatser naturlig delär en av museernas sam--
verkan med folkbildningsorganisationer, folkbibliotek m.fl. Därtill detär
självklart ska initiativ till museiverksamhetengöraatt ta attmuseerna ange-
lägen tillgängligoch för människor, olika skäl svårthar besökaattsom av
museibyggnaden. Ingen ska behöva känna sig handikappad inför varken
museibyggnader eller museiverksamhet.

Utan stöd anhöriga eller personal har människor vårdas på sjuk-av av som
Ävenvårdhem småhus eller möjligheter besöka för många äldreatt museer.

i servicehusbor rörelsemöjligheterna begränsade. Museernaär har där-som
nåför fram till miljöer, där sjuka Småoch äldre vistas. vandrings-attansvar

föremålslådorutställningar och utmärkta redskap, kan bli fokus förär som
både ochsamtal aktiviteter. Bland de äldre kan föremålmuseernas vara

föremålennyckeln till livgivande diskussioner hur tillverkades ochom an-
vändes i deras ungdom, minnen väcks till liv. Museets initiativ bliregen en
bekräftelse den kunskap de äldre besitter värderas och respekterasatt som

vårockså nutid. i sig bidrar till stärkaDet de äldres självkänsla.attav
föremålslådorFörutsättningarna tillskapa och utställningar mindreatt av

format blir goda utredningens förslag nationell räddningsaktion förom om en
kulturarvet förverkligas. De ting klassificeras i kategori 3 kommer väl tillsom

lånasför till deponeras i sjukhus,eller daghem och skolor.attpass

4.3.3 Att göra museiverksamheten tillgänglig ihela landet

Museistatistiken kortfattat presenterades i kapitel 2 visade iattsom museerna
alltför hög grad angelägenhet för Stockholmsregionen, för välutbildadeär en

såhöginkomsttagare. Utredningen statliga medel bör användasoch attmenar
nåri sin helhet i andra delar landet med sin verksamhet, iatt utmuseerna av

ocksåalla sina roller. kapitel 2 anförde utredningen internationellaI detatt
förväntassamarbetet öka; bör erbjuda sin produktion utomlandsmuseerna

och de bör samarbeta med utländska för deras utställningar iatt ta runtmuseer
fårSverige. Genom utredningens definition museisystemet vi ocksåav en

betydligt dynamisk flertaloch verksamhet, med organisa-större ettmera nya
tioner kompetens och unika möjligheter bidramed till bildnings-attegen
arbetet.

föreslåsorganisationsstruktur i kapitel 3 skapar bättre möjligheterDen som
nå landet. främsta bevekelsegrundenför i hela Den tillatt ut attmuseerna

genomföra organisationsförändringen för övrigt just skapa förär att resurser
nå Utredningen de statligai hela landet. deatt ut att museernamenar genom

åläggas central del i sin verksamhetmuseienheterna ska ordnaatt som ennya
vandringsutställningar eller motsvarande. Detta kan ske specificeringgenom

särskild verksamheten ska denna del uppdraget ochandel ägnasatt aven av
detta i Ansvarsmuseireformensorganisation och arbetssätt sätter centrum.att108
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resultat områdedetta det nödvändigtgör konkret definieramagra att mer
uppdragets innebörd. Statsmakternas krav intäktsfinansiering måste

såutformas de statliga i eller form får tillgodogöraatt sigmuseerna en annan
besöksintäkter från andra platser Stockholm. Teknisktän kan detta ske

avräkning eller form överenskommelse.genom annan av

Riksutställningar

gårdet såMen Uppgiftengöra alla måstemedelatt lir attuten.
nå målettillsättas museisystemet skall biten i verkligimenhgattatt

nationell Det behövs komplementangelägenhet. till de statligaett muse-
vandringsutställningar.ernas

Kommittédirektiven särskilt denna utredning skall analyseraattanger
Riksutställningars verksamhet och dess betydelse för olika Därvidavnämare.
bör klargöras vilka uppgifter unika för Riksutställningarär och därförsom

likaväli fortsättningen bör fullgörasäven centralt och vilka uppgifter kansom
fullgöras själva. Utredaren böravnämarna diskutera förutsättningarnaävenav
för Riksutställningars verksamhetgöra ekonomiskt självbärande.att Inom
utredningen har vi valt behandla Riksutställningar i samband fråganmedatt

hur produktion skall spridas i landet. Riksutställningar startadeom museernas
1965 försöksverksamhet och omvandlades till statlig stiftelseensom en
1976. förordningenI sägs att:

"Riksutställningar skall vandringsutställningar hög kvalitet för-genom av
medla kunskap människan och världen, stimulera opinionsbildning ochom

möjlighet till med all slags konstnärligtmöten skapande. Den produk-ge egna
tionen skall syfta till komplettera det nivå.lokal och regionalgörsatt som
Riksutställningar skall också för utbildning, förmedla kunskaper ochsvara

råderfarenheter, erbjudaoch tekniska tjänster inom utställningsområdet.ge
Riksutställningar för utvecklingär utställningsmediet. Verk-ett centrum av
samheten skall för poesi och fantasi, allvar och lekfullhet. Enutrymmege
inriktning för barn och ungdom skall prioriteras. Verksamheten skall bedrivas
internationellt, med tyngdpunkten förlagd till Sverige och övriga Norden."

Frågan då det här uppdraget formuleradesär för år20 sedansnartom som
fortfarande aktuellt stiftelsensI anslagsframställningär för perioden
1993/94-1995/96, fåttutredningen utgångspunkt för sina över-som som
väganden, framför Riksutställningar förslag till strategisk inriktningett en

frånskiljer sig den tidigare verksamheten sid 10:som
"Riksutställningars någotstyrelse har fastställt förändrad inriktningen av

vandringsutställningsverksamheten för anslagsperioden. Förändringen base-
på helhetsperspektiv, analys resultaten de decennier-ett senasteras av av
kulturpolitik, och motiveras framförallt den utveckling skettnas av som av

det institutionella och föreningsdrivna kulturlivet kommuneri landsting.och
Den ändrade inriktningen påinnebär fokusering utställningaratt en som

kan betecknas typiska och för nationelltangelägna verksam, turne-som en 109
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åren. inriktningenDen ändrade inne-utställningsinstitution derande närmaste
avstår frånockså fortsättningenRiksutställningar i produktiondärförbär att

kunna regionalbedöms lika bra eller bättre ellerutställningar görassomav
nivå.lokal

sig följande viktiga uppgifter:Riksutställningar skall koncentrera

ekonomiskt och/eller personellt dvs.resurskrävande utställningar - -~ bakgrundsarbete, forskning eller kontakt medsådana mycketkräversom
frilansar,många placerade ellercentraltmedverkanoch experterav

förföreteelser Norden ellerinternationellautställningar presenterarsom -— publik,för internationellnordiska en
utställningar rejältutvecklingsprojekt, dvs.konstnärliga utrymmesom ger- musikerförfattare,bildkonstnärer, prövar,för medverkan etc., somav

medium,utställningenutvecklarexperimenterar, som
sådana bedöms intressantautställningar,Övertagande andras som somav- för.ursprungligen tänktsden dekretsför änstörreen

fråndelvis denavvikerhärstrategiska inriktningDen ut-somangessom
ordRiksutställningar har med andraförordning.organisationenstrycks i

gäller.fortfarandefrågan ursprungliga uppdragetdetnejsvarat om
åren. signifikanta20 Detmusei-Sverige deihar häntMycket mestsenaste

mängdframväxtenlänsmuseistrukturen,utbyggnaden storsamtär av enav
förvissospridd i landet. Det ärMuseikompetensenandra är sant attmuseer.

längre.inte likavandringsutställningar ärcentralt framställda stortbehovet av
uppstått behov.harDet ett nytt

karaktär. Nudelvisoch ärheltbehovet motsattDet är annanav ennya
Uddevalla ochEskilstuna,framtagna iutställningarutmaningen göra t.ex.att

Stockholm. Deinklusive idelar landet,tillgängliga i andraJokkmokk av
utställningardokumentation ochtyngdpunktharregionala omenmuseerna

i olikaangelägetfinner mycketUtredningen detregionen. attden manegna
såväl regionalafå perspektiv,också del andrakanlandetdelar somavav

för "DeninomhadeMalmöinternationella. Iochnationella t.ex. ramenman
Skåneutställning hur blevuppmärksammadhistoriensvenska omen

också itillgängliggjorts andra platserkunde ha1600-talet. Densvenskt
visningen i Malmö.efter Vadför direkt läggas nedställetlandet i att som nu

förmedlande länk.behövs är en

i museisystemet,Riksutställningars behövsfunnitUtredningen har att
funktion för förmedlafungerandeoch väldå kompetent attsärskilt som en

utställningsmediet.och kunskaputställningar om

detnå krets Förutställningar kanangeläget mottagare.storDet är att en
det. Omfrån kunna planerasbörjan göradock redan ut-de attförsta bör

Riks-och värderasbedömasverkställd skallsedan denförstställningen är av
måsteifråga riskantingeninnebär det attta storutställningar att museet en

frånambitionsnivån börjanellerden,inte villRiksutställningar överta att
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något förläggs lägre den förslå.budgeten skall Därmed har inteatt egna man
uppnått kunna tänka nationellt eller internationellt,poängen, redanatt t.o.m.

utställningsidé föds och form. Det viktigtnär den gjort braärtar atten som en
stå fåutställning skall för den och Det kraftfulläran. stimulans förutgör en

fortsatta ansträngningar. Utredningen det behövs funktion iattmenar en
museisystemet till bra utställningsarbeten kan cirkulera nåochattsom ser

delar landet och, iblandandra utomlands. Det behövs någondäremot inteav
enhet över.tarsom

;sk-Utredningen Riksutställningar skall koncentrera sig påattmenar upp-
bistågiñen övriga delar museisystemet medverka tillatt att attav genom

nårproduktioner vid så långtandra i landet möjligtutmuseer som
dettai sammanhang utveckla utställningsmediet. Riksutställningaratt

också,har viktig uppgift fylla i hjälpa till med internationellaatt atten
fåkontakter verksamhetoch i och landet.att ut ur

årliga frånbudgetanslag uppgårRiksutställningars till 30 miljonerstaten ca
kronor. Till detta kommer sedan medel via AMS, hyresintäkter för utställ-
ningar, andra bidrag 6 miljonertotalt kronor Anslagsframställningom ca
1992, 6-7. Den totala budgetomslutningen 36 miljoner kronor.är Dets. ca

står förfogande nåbetydande till för uppgiftenär i landetatt uten resurs som
nåoch för landets i sin helhet Frågan dåpublik. hurstörre ärattmuseer en

dessa medel bäst skall Utredningenanvändas Riksutställningar börattanser
såomvandlas budgetmässigt och organisatoriskt det blir efterfrågestyrdatt en

detorganisation, dvs. samarbetspartner i landet i huvudsakär runt om som
skall vad organisationen arbetar med.styra

årligtDärför fond i formbehövs anslag. Anslaget till Riksutställ-etten av
tvåningar bör delas i delar. finansierarDen delen den organisation-ena nya

fasta kostnader. Den andra delen blir beroende vilka verksam-typerens av av
föreslås frånheter Riksutställningar andra länsmuseer, fri-parter, t.ex.som

stående konstföreningar,konstnärer och övriga folkbildningsorgani-museer,
sationer, skolor, bibliotek Denna fond skall för deöppenm.m. vara som

eller i samverkan vill utveckla utställningar förhand spridning i restenegen
såBidragen skall normalt fördelaslandet. de komplement tillutgöratt ettav

satsningen de skall inte den enda finansieringskällanden tillutgöraegna -
utställningsprojekten.

då några sådanLåt visa med praktiska exempel hur här fond skulleoss en
kunna fungera. Blekinge läns vill ordna utställningAntag att museum en om
Östersjön. sådan håll,utställning kanske intresseEn skulle publik fleraen

Östersjön. Från dåbl.a. i andra länder kontakt medrunt museet tar man
Skåne. ocksåi Västerbotten, Södermanland och i Man kon-t.ex. tarmuseer

Åbo. dåi Riga, Tallinn och Kostnaden för utställningen kantakt med museer
frånpå flera kalkylen klarspridas När ansökerärmuseer. man om pengar
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får då från Riksutställningar med den yrkeskompetensoch hjälpfonden även
utställning.utveckla brabehövs för att ensom

låt vid Strängnäsmuseiintendentenexempel:Nästa anta att museumoss
integration i den europeiska bildnings-utställning kring stadensvill göra en

på de biskoparna under 1400-med fokusundervärlden renässansen, stora
Linköpingsförfrågan ochtill GöteborgsEftertalet. museer, museumen

där de utställ-finner intendentenGotlands fornsal gärnatar emotgensvar -
visarde nämnda sig fort-kostnadsberäknas, ochProjektetningen. museerna

medel och projektetbeviljarRiksutställningarfarande intresserade. startar.
recensioner och ytterligarefår positivamycketförsta utställningenDen

fårpris de betala blir dock högre.den. Detför delhör sig att avavmuseer
fårförst anmäler intresseså allraanvändas dePrismekanismen kan att som
Påtills de resultatet.deprisutställningen till lägre väntardel än settett somav

räckerRiksutställningars anslag till flerrisktagande ochpremierasdet sättet
insatser.

kunnahembygdsgården Apladalen i Värnamoi sättaPå skullesättsamma
för visa vilkentråddragningstekniksmåskaligutställning attomenupp

småindustrin i Gnosjö,haft utvecklingentekniken förbetydelse den av
ocksåutställning skullesådani regionen. EnandraAnderstorp och orter

mångavid deminstlandet, intedelari andraintressehakunna ett stort av
år.underutvecklatsindustriminnenbruksmiljöer och andra senaresom

utställningen, in-både iscensättningmedHembygdsgården hjälpbehöver av
också populär-planerardokumentationsarbete. Manföremållån och enav

sådant här fall arbetafår kanske iRiksutställningarvetenskaplig skrift. ett
får då arbetamedarbetaredessoch fleraintensivt själva,betydligt enavmera

25storlek miljonerinitialförslagsvis haFonden börtid i Värnamo. en
år,gradvis iske översådan fond börhärEn omvandling till trekronor. caen

kangjort avvecklas.Riksutställningar redanåtagandenmed andratakt att som
medlen börfinansieringsplan,detaljeradUtredningen redovisar ingen men

budget. SyftetRiksutställningarsfrån omfördelningförslagsvis komma aven
utställ-efterfrågestyrd och och andraorganisationen attgöraär att ge museer

Riksutställ-organisationens medel.inflytandei landetningarrangörer över
står ikritiskvissenhet,bör dock haningar somav en massa,egenen

ochkan byggasnätverk kompetenskring vilkenochcentrum uppav -—
landet till del.imänniskor helakommer

börRiksutställningar och ansökningarbör handläggasFondens medel av
ändamåletmöjligen förellerstyrelseRiksutställningarsbedömas av enav

hur direktiv och styrelseberorbästnämnd. Vilketsärskilt tillsatt ärsom
utformas.
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4.3.4 Forskningen vid museerna

Museisystemet omfattar många och rikt varierande institutioner. De allra flesta
har forskningsambitioner, någramöjligen undantaget de mindreav museerna.
Som vi i tabell 4.3 har museiforskningensett starkt stöd bland samtligaovan
kategorier anställda, och flestade styrelseledamötemaäven forsk-attanser
ningen viktig. Utredningenär har beställt två specialstudier museiforsk-av
ningen. Göran Rosander har i studien Från datafångst till forskning
behandlat begreppsmässiga och institutionella frågor vad gäller museernas
forskning. Trygve Solhaug har gjort utvärdering forskningens kvalitet.en av
Studierna återfinnas i utredningens bilagedel. Naturhistoriska riksmuseet står
i kategori för sig och inte jämförbart medär de andra Forsk-en museerna.
ningen där har utvärderats tvåi beställda Naturvetenskapligarapporter av
Forskningsrådet NFR 1989 och 1990. framgårAv dessa forskningenatt
håller hög internationell standard och det väsentliga bidraggörs tillatten att
flytta forskningsfronten framåt, det också finnsäven brister inom någraom
ämnesområden. För framstårutredningen dock forskningen inom de huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga områdena problematiska. I detsom mera
följande behandlas forskningen vid exklusive Naturhistoriska riks-museerna

påställning forskningsområdet markant frånmuseet, avviker andravars
berörsDet inte analysen och heller inte förslagde utredningenmuseer. av av

lägger fram.
dåHur det med forskarrollenär Det finns uppfattning här och där atten

den forskning drivs vid inte hållerriktigt måttet. Forskningenmuseernasom
vid mycket olika karaktär.ärmuseerna av

Professor Solhaug granskar forskningens relevans, dess tillförlitlighet, val
teori och begreppsapparat dess tillgänglighet. Läsaren hänvisassamt tillav

bilagan för fullständig genomgång utvärderingen. De studieren tasav som
kännetecknas de berör centrala frågeställningar,vetenskapligaattupp av

några dem tenderar dock alltför inriktadeatt tekniskasnävtav vara pro-
blem. Metoderna de traditionelltär vetenskapliga och den här refererade
museiforskningen avviker inte från empirisk forskning inom respektiveannan

Författarna bruk befintligämne. gör teori utvärderaren i flera fallav menar-
forskarna kanske inte har den distans till teorin behövts.att De har alltförsom

okritiskt begrepp och kategorier bedömaanammat dessa till-utan äratt om
lämpliga i alla sina delar. Till följd därav del forskningen inteär till-en av
gänglig för den allmänne läsaren i den utsträckning önskvärd.som vore

i allra bästaSlutsatsen forskningen vidär inte tillhör denatt museerna
inom respektiveünnesområden, åden andra sidan inte helleratt ärmen.
fsämre enkeltuniversitetsforskningen i allmänhet.än Den heltär

museiforskningen särskildnågrafinns inte tecken .haratt
.gâøvetenskapligproéfl medskulleygfira den attsom mera
wordinarie artiklar;avforminomvetenskapligarkriteria. Enskilda bidmg i
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gårkvalitet. vi vidarehåller mycket god När iavhandlingarochböcker
till förslag det viktigtså småningom framkommer ärochdiskussionen att

påutvärdering funnit kvalitetenobjektiv,hålla minneti attexternatt en
museiforskningen god.är

ianvändsmuseisystemetsliten delmycketDet är somresurseraven
förhållande till de blygsamma4 %. Itotalt inteforskarrollen, än re-mer

får mycket forskninganslås verkar det utmuseernasom omsurser som -
konferensdeltagandekataloger,avhandlingar,böcker,i form rapporter,av

vård utställning. Vad gäller det skriv-ochtill insamlande,och bidragsom
populärvetenskaplig karaktär.också mycketpublicerasmaterialet avna

givetvis mycketså avkastninghög ärmedlenOrsaken till att avatt ger
också många söka bi-källorutifrån. finnsmedel Dettillförs attforskningen

relativtverkarmuseiforskarnapublicering. Vi kanfördrag notera att vara
nå med sinauniversitetenvidkollegorsina utskickligare attmycket än re-

recenserade kul-avhandlingarfå ochböckeri dagspressen,sultat attt.ex.
radio.kommenterade isina verkochtursidoma

första producerarforskningen detFördå bidrag inomVad är museernas
med hjälpforskning elleregenfinansieradhel del av ex-genommuseerna en

forskningsar-beställervanligtdetdet andraanslag. För är att museernaterna
hembygdsförbundoch ärVänföreningarårsböcker.tillbete, uppsatsert.ex.

tredje ini-detårsböcker. Förmuseipublikationertillmedfinansiärerofta t.ex.
museipersonal sitterovanligtintedetforskning, och är atttierar museerna

fjärde koordi-detforskningsmedel. Förfördelarråd nämnderi ochmed som
knutpunktersektorerför vissaocholika utgörinsatser sättmuseernanerar

inteform barai ellerdokumenterarinformationsflödet. Museernai annanen -
beskrivningar,iresulterarfältarbeteföremålsamla utan somatt genomgenom

i magasins-bringasMaterialetfotografierinspelningar,uppteckningar, m.m.
också förstamånga fall skerIregistreras.skick ocharkivvärdigt eneller

bearbetning.
alla historiska vetenskaper,forskning inomförbasresursMuseerna är en

kulturarvet. Mycketviktig delockså förvaltarandra. Deibland avaven
fråningår forsk-inte början isyfte, dvs.direktsker ettdokumentationen utan

mängderarkiven härbärgerarstatligadePåningsprojekt. sätt avsomsamma
vetenskap-framtid kommer tilli avlägsenförstaldrig ellerhandlingar ensom

datafångst Doku-för eventuellt bruk.siganvändning,lig ägnar museerna
vadfrån insiktmåfå yrkesmässiginteemellertidskermentationen utan om

ingår offentliga uppdraget.i detArbetetfå intresse.kan komma attsom
harDokumentationensjälvt.sigdokumenteraintresseSamhället har attett av

står faktaserviceförreferensarkiv, defungerakansyften;flera sommuseerna
forskarsamhället.för serviceoch gentemot

allmän-serviceorganfyllauppgiftockså viktighar attMuseerna somen
sigallmänheten ägnardeldensammanhangeti det härdvs.heten, somav
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mångaamatörforskning. finnsDet intresserar sig för dokumenteraattsom
levnadsförhållanden i sin hembygd, eller för utveckla kunskap sär-att om
skilda ting. För dem idag viktig inspirationskälla,är och de kanmuseerna en
få rådhjälp med datamaterial, metodfrågor, och kanske möjlighetom en

offentliggöra sina resultat. Den här uppgiften, stödja och inspireraatt att
"amatörforskning" utredningen viktig, den har given plats detser som en
framtida den inte förväxla med eventuelltärmuseet, att museetsmen egna
forskningsuppgift.

också kanEn ha samlingar denärnytta museetsannan grupp som av som
sig hemslöjd och konsthantverk. Att hitta modeller förägnar nya pro-

kunna få hålladukter, studera och tekniker, i de gamla verk-mönsteratt att
kan inspirera konsthantverkare skapa produkter med röttertygen attunga nya

i traditionen.
Även dokumentation viktig del arbetetär ären av museerna, men mera
betrakta forskningsförberedande. förbehållasOrdet forskning böratt som

problematiserande vetenskapliga arbeten där teori och empiri befinner sig i
fårsamspel med varandra. Det inte inflation i forskning.ordet Museerna

mångahar verksamheter relaterar sig till forskning, och där det för-ärsom en
del utför arbetetden har vetenskaplig utbildning. Men därmed ärom som en
det inte arbetet forskning. Ett känneteckenär ärsagt att attav museernas
många arbetsuppgifter förutsätter vetenskaplig kompetens, i vardags-men
arbetet det inte forskarens inomvetenskapliga kompetensär sättssom prov

förmågahennes denna, i populärvetenskapligaomsättautan att t.ex.snarare
publikationer ieller utställningsarbete.ett

Göran studie visar 116Rosanders innehar doktorsgrad,att personer varav
minst 31 med docentkompetens. Femton professorskompetenta. Talenär är
så anmärkningsvärt höga utredningen vill hävda det tillgränsenatt att vore
samhällsekonomiskt oförsvarligt inte denna kompetens utnyttjas till fullo.om
Det visar sig dock tidden läggs ned forskningen relativt margi-äratt som

årsverknell. Vid länsmuseerna forskningen i genomsnitt 0,78ägnas per
år,och och vid Nordiska 8,4 av 253 anställda i alla kate-museetmuseum

gorier.
förhåller då dåsig museiforskningen till forskning,Hur särskilt vidannan

Museiforskningenuniversiteten har befunnit sig i forskarsamhällets periferi
ståndpunktsedan kvartssekel, pressad dit paradigmskifte och denett av

forskningspolitiken kommit inta: den statliga forskningen i princip skallatt att
friståendebedrivas vid högskolan, inte vid institutioner. Utredningen konsta-

båda speci-omsvängning i dessa avseenden. Museernasär vägterar att en
föremåletnisch, i för forskningen, vinner ochella terrängsättaatt centrum

fåtroligtvis ökad Metoder eller paradigm inte varandrakommer äratt status.
uteslutande, förutsättningarna för samexistens goda. Iärnumera museernas

ståmuseimaterialet i utredningen inteforskning bör Men attcentrum. anser
sågår fastare för ämnesspecifika museiforsk-det dra dengränser änupp
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ändåsådant inte övervakas rimmar illadirektiv kan och med tankeningen. Ett
forskningens frihet.

forskningspropositionen talar basinsti-Den senaste museerna somom en
i internforskarsamhället och delar forskningen ellertution för ämnes-upp

målforskning har till förbättraforskning i sektoriellspecifik attsamt som
sektoriella forskningen lika meddel denverksamheten. För ärmuseernas

klassifikation,museiideologi, urval, dokumenta-museologi, vetenskapen om
vård, förmedling. viktigaste dock proposi-konservering och Dettion, är att

universitetsinstitutionernamellanför pluralism och konkurrenstionen öppnar
kravenlogiskt: konkurrens skärper och höjerMotivetoch andra ärorgan.

fåfristående lyckas anslagnivån. institution i konkurrensEn är ensom
institution.duktig

angelägenhet försektorsforskningen börUtredningen att vara enmenar
alternativthar museologiuniversitetsinstitutioner ämnede ettsomsom -

förintresserar sigforskningsorganisationer eller forskareandraför som
behövas förfristående, kangranskande kompetensDen ettämnet. som
organisationeråterñnnes utanför dekvalitetvetenskapligt arbete högav

kollektiva minne.samhälletsutgörsom

och hurockså museiforskningenutredningensDetta sätter synramarna
forskning delsfinansierarnärvarandeskall finansieras. Förden museernas

Forsknings- och37dels via anslagsposten Binterna budget,via ut-museets
frånkulturområdet, fonder,delsinom ochvecklingsinsatser externa sponso-

museiforsk-visargjortsutvärderingarforskningsorgan De attsomm.m.rer,
från visaruniversitetsforskningen, deskiljer siginteningen attnämnvärt mu-

underutnyttjadomfattandehåller finnsseiforskningen god kvalitet, det en
möjligheterha godaMuseiforskningen böri museivärlden.forskarkompetens

med uni-både kraft och i samarbetefrån ifonder,anslag externaatt egen
vitalmuseiforskningen och denversitetsinstitutioner. För stärka göraatt mera

föreslår utredningen:därför
mellan forskning ochgränsdragning enligtförsta,För det görsatt ovanen

därefterpubliceringsverksamhet. Det definierasutrednings- och somannan
med medel, dvs. efterforskningsprojekt skall finansieras attexternasom

råd och nämnder och befunnitsoberoendeforskningsförslagen har prövats av
finansi-forskning skall inteoch intresse. Museemasvetenskaplig relevansha

användas förskall detordinarie budgeten ärinterna medel, denmed someras
vård konservering,registrering, ochinsamlingcentrala uppdrag;museernas

har anknytning tilldettapublikaktiviteter. En deloch andrautställning av
forskningsprojekt. Imening betraktainte i striktforskning, är att sommen

omdefini-föreslår B 37utredningen budgetpostenmed dettakonsekvens att
förtill rörliga grundbeloppdisponerasfrigörsde medeloch att omsomeras

museisektom.utvecklingsprojekt inomstödjaatt
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ledningen för skalldet andra, personalenFör uppmuntra attmuseerna an-
medel. skall föra personalpolitikMuseerna under-söka externaom en som

så forskning.för vill tjänstledigt för bedriva Dettalättar dem skaatt atttasom
förkunna ske deltid. Genom medvetet planera vikariat, utbytes-även att
pågästtjänstgöring personalplaneringen offensivttjänster och bör sättett

för forskningsarbete och stimulerande växelverkanskapa utrymme mera en
ochmellan universitet museer.

få i de humanistiskadet tredje, börFör representanter storamuseerna
farhågaforskningsråden. Det kan finnas speciella nischatten museernas

föremålsbaserade, empirisk-induktivainom forskningen, dvs. den metoden,
tillräckligt gehör bland anslagsgivande Visserligeninte vinner organ. menar

så föreslåsfaran inte eftersom museivärldenutredningen den är stor,att men
forskning, viför sin medbli helt beroende att statenexternaav organ menar

museiforskningen kan konkurrera lika villkor.alla medel bör garantera att
i anslagsbeviljandeDärmed inkluderas de haratt representanter organ.

fjärde, inte skall bedriva forskning via sinFör det även om museerna
fallordinarie kan det motiverat i vissa tillsätterbudget, attvara museerna

frånprofessurer i samarbete med universiteten. Erfarenheternaadjungerade
framkomlig inom förArbetets indikerar det ochär väg,att en ramenmuseum

sådanamöjligt skapa kontakter medde museienheterna bör det attvaranya
universiteten.

Universitetsmuseema

universitetsmuseerna särskilt intresse.I samband med forskningsarbetet är av
frågat universitet harUtredningen i enkätform dehar som museer om

någrautveckling, organisation och särskildaverksamhetens karaktär, om- -
några universitetsmuseerna har funnitproblem. Situationen varierar, ettav

universiteten och har central plats i organisatio-dynamiskt samarbete med en
Umeå bedriver ingenvid universitet exempel. MuseetBildmuseet är ettnen.

forskningsresultat ihar specialiserat sig gestaltaforskning, attmenegen
sprida kunskap och stimulerautställningsform och kan därmed bidra till att

svårt hävda sig, och iforskning i regionen. Andra harintresset för attmuseer
nedläggning det enda realistiska framtidsscenariot.något fall är

sällanofta i universitetens grundutbildning, detutnyttjasMuseerna ärmen
till vid institutionerna.forskning komplement dende bedriver egen som

särskilt de botaniskanaturvetenskapligavisar deEnkäten att museerna,
både i kontakt meduppgift i utbildningen ochträdgårdarna viktighar en

framstårockså internationellt utbyte ochlivligtharallmänheten. De ett som
någon anled-inte utredningenrespektive miljö. Enkätenförankrade iväl ger
några förslageventuellt utarbetaproblemanalys ochvidare medning att

avseende dessa.
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så unika samlingar, ochharuniversitetsmuseerfinns dockDet somsom
deras utvecklinguniversiteten,så beröringspunkter medmarginellahar att

inramning. Utredningen harorganisatoriskfrämjas bättreskulle annanav en
vid LundsSkissernasdetta vad gälleruppmärksammatsärskilt museum

organisatorisk strukturmuseienheterna skapasdeuniversitet. Genom ennya
såskebörsådana finna plats. Det sättkandär att museetsenmuseer
till Kulturdeparte-från Utbildningsdepartementetförsbudgetmedel över

På skapas bättremuseienhet. detdärifrån sättettill respektiveochmentet,
från organisatoriskbefriasuniversitetetarbetsbetingelser för museet, re-en

och regionalvinner kompetensmuseienhetenanvänder,intesurs som man
sitt nationella uppdrag. Detfullgörafår möjligheterbättrespridning och att

övergångar detfler liknandeförmuseisystemetöppenhet ifinnasbör omen
lämpligt.visa sigskulle

kulturmiljövårdenochMuseerna4.3.5

världskriget, harefter andratidenitidsperiod,mycket kortUnder settstorten
starkaSåväl samhällsintressen sär-drastiskt.förändratsmiljönden somyttre

till detta.medverkatintressen har
Modemi-utbyggnad.vägtrafiknätetsställt kravbilism harutbreddEn

liksompåverkat kulturlandskapetstarkskogsbruk harochjord-seringen av
Över landet harhelabostadsbyggande.forceraturbanisering ochsnabb etten
förändrade konsum-människansenskildafram.industrimiljöer Denväxtnya

påverkat landskapsbilden. Iockså i hög gradlivsstil harochtionsmönster
fritidsbebyggelsenskärgårdar, harinaturområden, ochlängs kusteromtyckta

påskidpisterochhögfjällshotellstugbyar,fjällen, därliksom iökat t.ex.
några decennierområden, för baravidsträcktamånga håll präglari dag som

skyddaförintressemänniskorstid har attUndervildmark.sedan sammavar
vår ökat.naturrniljö

byggdavårda kulturlandskapet, denochskyddaSamhällets arbete med att
kulturmiljövård. kulturminnen,I lagenmiljön, benämnsoch odlade somom

nationell angelägenhet1989, "Detjanuari är atti kraft den 1 sägsträdde att en
Såväl myndigheter skall visaenskildavår kulturmiljö.vårdaochskydda som

planerar eller utförkulturmiljön. Den ettoch aktsamhethänsyn mot som
såvitt möjligt undviks ellerkulturmiljönskadortillskallarbete attse

statligkulturrniljövården inte endastslås fast ärdärmedbegränsas. Det att en
vi allavilket innebärangelägenhet, attangelägenhet utan gemensamen -

vårdendet gällerskyldigheterenskilda har närochmyndigheter, företag av-
kulturmiljön.

målKulturmiljövårdens övergripande är att:

kulturarvetlevandegörabevara och-
miljöndenutvecklingenkontinuitet isyfta till yttreav-

identitetenkulturellalokalafrämja den118 -
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kulturmiljönhotenmöta mot-
estetiska historiskatill öka medvetenheten värden ochbidra att om-

sammanhang.

kulturrniljövårdens regelsystem finns samlad i lagenHuvuddelen omav
omfattar bestämmelser fornminnen, byggnads-Dennakulturminnen. om

kulturföremålutförselkulturminnen landet.kyrkligaminnen, samt av ur
bestämmelser bl.a. länsstyrelsen har till-inleds med deLagen säger attsom

kulturminnesvården i länet riksantikvarieämbetet haröver samt attsynen
kulturminnesvården i landet.överinseendet över

kultunniljövården. särskiltarbetet med Här kanandra lagar berörflertalEtt
båda kraftträdde ioch plan- och bygglagen,naturresurslagennämnas som

ornrådesskyddNaturvårdslagen möjlighet till1987den 1 juli samt som ger
kulturmiljövårdens sköt-intressen. Andra lagar,för tillgodose t.ex.att som

skogsvårdslagen hänsynsparagraferoch har s.k.sellagen, väglagen som
till kulturhistoriska miljöer.skahänsynsäger tasatt

fungerandekan beskrivas ramlag, dvs.Naturresurslagen genomsom en
hushåll-åstadkomma långsiktigttill godsyftarandra lagar, och ytterst att en

Sverige. sektorsmyndigheter Natur-och i Berördaning med mark ärvatten
då såväl skallvårdsverket kulturvärdenRiksantikvarieämbetetoch natur- som

exploatering eller behandlas.skyddas sättannatmot
i dethar alltfler människor involveratsdecenniernaUnder de senaste

decentraliserats ochkulturminnesvårdande Beslutanderätten hararbetet. sy-
kulturminnesvård fördjupats och vidgats.godvad ärnen som en

särskilt uppmärksamma kommunernas ökadeintresseDet härär att an-av
byggplanenfysiska planeringen. Den plan- ochdet gäller dennär nyasvar
nivå,så långt vilket iföra besluten möjligt lokalsyftade bl.a.till utatt som

förstärktes. Ettdet kommunala planmonopoletpraktiken innebar annatatt
alla boendeinflytande i planeringen dvs.syfte stärka medborgarnas attattvar

inkomma medområde, plan, ska ha möjligheteri berörs attett syn-som av en
såvältill kulturvär-överklaga. hänsyn skaoch Attpunkter tas natur-att som

förstanivån framgår och bygglagensockså på plan-kommunaladenden av
utformasByggnader skall placeras och sättparagraf säger: ettt.ex.som

landskapsbilden och till ochtill stads- ellerlämpligt med hänsyn natur-ärsom
platsen.kulturvärdena

framgår krav idag ställsklart mycketskrivnaAv det att storaovan
vården kulturmiljön.formellt och informellt berörsde parter avavsom

vad praktiskadetKulturmiljövården till sin karaktärär genom--g tvärfackligtbemärkelseden i sin vidasteregional och lokal,förandet är-xi samverkan olika samhälls-mellanförutsätterdeninriktad och näraen
I såväl kunnanivå.riksnivå regional Denpå väntassektorer agerasom

förändringsfakt,förhållande samhälletstill somoch dynamiskt ieffektivt
framgångsrikkonjunkturforhållanden. kiilhir-Enrådandemedväxlar 119
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Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, länsmuseema och kommunerna

På nivånden centrala riksantikvarieämbetet sedan 1976 för sektors-svarar
kulturmiljövården,planeringen inom bevakar intressendennas vid samhälls-

planeringen, inventerar och dokumenterar kulturminnen och kulturmiljöer
Riksantikvarieämbetet ska biträda länsstyrelserna och länsmuseema medmm.

råd anvisningar föroch ha uppföljning och utvärderingsamt ansvaret av
resultat.

bestårRiksantikvarieämbetet central myndighetär avdel-treen som av
ningar: byggnadsavdelningen, fomrninnesavdelningen kulturrniljöavdel-samt
ningen.

Byggnadsavdelningen har samlat för följa och utvecklaett attansvar
byggnadsvården föri landet och uppdelad enheter: enheten gransk-är tre
ning byggnadsärenden, enheten för byggnadsdokumentation och enhetenav

byggnadsvård. Påför avdelningen arbetar 50totalt ca personer.
Fornminnesavdelningen riksantikvarieämbetets arkeologiska avdelningär

vårdaarbetar med bevara, och dokumentera fomlämningar och derasattsom
består byråmiljöer. femDen enheter för arkeologiska undersök-samtav en

Linköping,ningar har regionkontor i Stockholm, Kungsbacka,UV, som
avdelningenLund, Uppsala och Visby. Totalt arbetar 240 personer var-ca

190 UV.nästanav
vårt kulturlandskapKulturmiljöavdelningen samlar kunskap hur for-om

Avdelningenpåverka utveckling.följer och försöker dess fortsattamats samt
områden kulturvärden riks-för urval och registrering med avsvarar av

Påintresse. avdelningen arbetar knappt 20 personer.
På nivånden regionala länsstyrelsenarbetar sedan 1976, då decentrali-

seringen genomfördes, myndighet för den statliga kulturmiljövården.som
kulturmiljövårdensMyndigheten intressenbevakar i arbetet regionalmed

planering handlägger och beslutar i ärenden enligt kulturminneslagen.samt
Som exempel länsstyrelsernas uppdrag beträffande kulturmiljövården kan

långsiktigamed kulturlandskapetsdessa ska arbeta förvaltnings-nämnas att
frågor jordbruksföretagens möjligheteroch stöd till de svenska upprätt-att
hålla traditionsinnehåll. sådanaVidare skalandskapets avvägningargöraman

för infrastrukturinvesteringar kan förenasintressena med godvämetatt av en
kultunniljövårdensocksåkulturmiljö. Länsstyrelserna ska intressengöra

förstådda deltar i planeringenkända, och respekterade dem denav som av
byggda miljön.
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länsstyrelsernas instruktionerAv framgår det ska finnas länsexpertatt en
på kulturmiljövård i varje län. Som följd detta finns i de allra flestaen av nu
länsstyrelser enhet för kulturmiljövård. Normalt består dessa läns-en av en
antikvarie, biträdande länsantikvarie assistent. allmänhetI detärsamten en

så mångaminst dubbelt anställda länsstyrelsernas miljövårds-ochnatur-
någraenheter kulturrniljöenheterna. I enstaka länsstyrelser kultur-ärsom

miljöenheten del avdelning i vilken miljövårdsenhetenstörre ocksåen av en
ingår. I Skaraborgs län arbetar länsantikvarien, länsarkitekten,t.ex. natur-
vårdsdirektören, miljöskyddsdirektören integrerat i avdel-sättett samma
ning nämligen Mark/Miljöavdelningen omfattande totalt 35 Allt-ca personer.
fler länsstyrelser tycks söka liknande arbetsformer. I stort sett motsvarar
denna organisation den indelning gjort Civildepartementet för iattman
bl.a. budgetsammanhang sammanföra frågortvärsektoriella i länsstyrelserna.

ingår miljövård,Under rubriken Livsmiljö här planväsende, hushållning med
kulturmiljövård.ochnaturresurser

Länsstyrelserna för länens kommuner tillutgör vilka bl.a.en resurs man
råd bevarandefrågorgäller och prioriteringar. Man medverkar ävenger som

till inventeringar genomförs i kommunerna.att
På nivånden regionala verkar Iänsmuseerna. Om dessaäven museers

historiska bakgrund och hur de utvecklats bli betydande förattom en resurs
kulturmiljövården hänvisas till avsnittet Om samhällsuppdrag, för-museers

Ågren,fattat Per-Uno i museiutredningens bilagedel.av
Då kultunninnesvårdensbesluten inom speciallagstiftning 1976 decentra-

liserades från Riksantikvarieämbetet fick länsstyrelserna sin nuvarande roll
kulturmiljövården.myndighetsutövare inom Länsmuseernas biträdandesom

roll kom därmed riktas länsstyrelserna. Länsmuseerna arbetar medatt mot
kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling. Man inventerar och genom-
för bl.a. dokumentationer objekt länsstyrelsernas och ävenmotav som svarar
kommunernas kunskapsbehov för handläggningen kulturmiljövårds-av

rådärenden. Länsmuseerna vidare byggnadsvårdsfrågori såvältillger m.m.
olika yrkesgrupperprivatpersoner bedriver undervisning ochsamtsom

opinionsbildning i kulturmiljöområdet.kopplade tillämnen Läns-ärsom
bedriver därtill arkeologisk uppdragsverksamhet. Länsmuseema ärmuseerna

också remissinstanser till länsstyrelser kulturmiljöfrågoroch kommuner i
till Riksantikvarieämbetet i kyrkobyggnadsärenden.samt

fålänsmuseernas finansieringFör med undantag huvudsakligensvarar
landsting och kommuner. Statens bidrag fördelas kulturrådStatens istat, av

form grundbelopps.k. och i genomsnitt 10-20 % läns-utgör ettav av
finansiering. Till detta kommer bidrag till tjänster i läns-statensmuseums
motiverade arbetsmarknadspolitiska skäl lönebidrag. Grund-museerna, av

beloppen syftat till parallellthar bygga länsmuseernas basfunktioneratt upp
så likvärdiga möjligheterde verka i sina respektive län. Ettattatt ges av
huvudmålen för den utökning med 225 grundbelopp, Riksdagen be-varom
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kulturmiljövården.1990, nämnda grundbeloppslutade Av 225 inrättadesvar
kulturmiljövård.tjänster förtotalt 24 Allmänt kan det finns flersägas att an-

kulturrniljövårdställda för i länsmuseema vad det finns lälsstyrelsema.än
På nivån kommunernaden lokala har plan- och bygglagen PBL,genom

för1987: 10 givits uttalat markanvändning och bebyggelse-ett ansvar en ei
tillgodoser kulturhistoriska intressena.planering de Komnunerna förut-som

kunna bygga nödvändig kompetens för denna handäggningsattes upp som
kommunförbundetomfattar bebyggelseinventeringar Svenskabl.a. etc. upp-

"Kulturmiljövårdenkätredovisning enkäten i kommunerna",i en avger
sammanställd i februari 1994 och tillställd museiutredningen, det i landetsatt

området kulturniljövård.finns 75 tjänstertotalt Dekommuner ägnasca som
kulturmiljövårdstjänsterna finns placerade kommunaltflesta ellermuseum

finns i omfattningkulturförvaltning. Kompetens viss stadsbygg-även
områdekulturmiljövårdenEnligt förbundet inadskontoren. är ett som man

många förstärka. Bedömningen kommu-kommuner känner behov att attav
från information,assistans sitt länsmuseum. Man behöverhar behov avnerna

inventeringar och programskrivningarutbildning, hjälp med m.n.
från kommunförbundetSvenskaovannämnda enkätredovisningendenAv

såxäl planfrågorframgår det gällerdet vanligare kommunernaär näratt att
Vär deti första hand kontaktar länsstyrelsen. gällerfornlämningsärendensom

utsträckningrådgivning sig i ungefär lika tillinformation och vänder storman
möjligen tolk-länsantikvarien länsstyrelsen. Detta kantilllänsmuseet som

förosäkra vad.kommunerna äratt om vem som svararas som

länsmusee:ansvarsfördelning mellan länsstyrelsen ochRoll och

råderår ochframkommit det oklarhetUnder har att ansvars-omsenare
beträffar kultur-länsstyrelse och länsmuseum vadarbetsfördelning mellan

miljövården.

samarbetsråds rådetprogramförklaringlänsmuseernasI som antogs av
rådet Samarbetsrådet arbetar för ökad decentralisering1989 skriver en av

kulturminnesvården roll i samspelet Riksanti-länsmuseernas medattsamt
definieradlänsstyrelserna skall bli tydligarekvarieämbetet och

genomfört förvaltningsrevisionellharRiksrevisionsverket RRV en
kulturmiljövården Decentraliserad kultur-decentraliseradegranskning denav

museiutredningen. I granskningen kon-miljövård tillställtsF 1993: 18, som
medfört positiv utveckling,decentraliseringen i settstortstateras att menen

råder olika aktörernas roller ochvad beträffar deoklarheter santatt ansvars-
beträffar länsstyrelserna dessakonstaterar vadarbetsfördelningen. RRV att

svårtarbetsuppgifterprioritering harbeträffarproblem vadhar attrr.anav -
olika planeringsperspektivenlångsiktigt sin verksamhet. Deplanera är ett
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vårdUppgifter och tillsynlänsmuseema.samarbetet medproblem i samtsom
ärendehandläggningenfår stå eftersomutvärdering sidanuppfjljjning och

tid.myckettar
utredningsresurserlänsstyrelserna har byggtRRV konstaterar att egnaupp

sigomfattning använderkullturmiljövården i begränsadochför att avman
Användningen länsmuseernautredningskapacitet. styrslänsmuseernas av

intresseinriktning. Vidare konstaterarochantikvariernas kompetensbl.a. aw
mycket begränsatoch länsmuseerlänsstyrelsermellan ärsamarbetetverket att

framgår endastlänsmuseetsiyirelsenivå. granskning ärRRV:spå Av att
länsstyrelsens ärenden.inblandat i l %l av

vad gäller i vilken gradfinns oklarhetervisar detgranskningRRV:s att
ingå iuppgifter skaoch vilkabiträda länsstyrelsenskalänsmuseet somsom

harför statsbidraget. Länsmuseernaåtagande inomlänsmuseernas ramen
sin kultur-intäktsfinansiera delargrad börjatår varierandeiunder avsenare

utföra uppdragfrån förlänsstyrelsernabetalt bl.a.miljövård attatt tagenom
kulturmiljöområdet.inom

oklartfrån sida upplevsframgår kommunernasdetAv att somrapporten
kulturmiljöfrågor. detVidare harolikakontakta iskavilken länsinstans man

respektive länsmu-länsstyrelsentolkasvårt för kommunerna närvisat sig att
rådgivande instans.myndighetsutövande ellersiguttalarseet som

fråga länsstyrelsernavården kulturmiljön ärRRV konstaterar att en somav
tillsynengäller görsdagliga arbetet. Dettai det ävenliten tidägnar som

kulturmiljöernasutifrån prioriteringarväl avvägdaintesporadiskt och av
betydelse.

med levande-börjat arbetaalltmerlänsstyrelsernaVerket konstaterar att
uppstått rivalitetrådgivning det i vissa länochinformation ochgörande, att

utåtriktade arbetet.vad gäller detoch länsstyrelsernamellan länsmuzseerna
länsstyrel-omfattningUtvärdering i begränsaduppföljning bedrivsoch av

småområdetinomRRV orsak kunskaperna ärär attattserna. anger en
utvärderinguppföljning ochråder vilkenkulturmiljöenheterna. Oklarhet om

länsstyrel-och vad skariksantikvarieämbetet görasska göras somsom
bris-utvärderingRiksantikvarieämbetets ärVerket konstaterar ävenattserna.

tande.
den svenskaochsin Museernairevisorer konstaterarRiksdagens; rapport
betyder förstatsbidragetråder vadoklarheter1992/93:3historien att om

kulturmiljövården. Ettinomlänsstyrelsenskyldigheterlänsmuseets gentemot
dessaregionalatill destatsbidragmotiven för attfrämstade varmuseernaav

ochRiksantikvarieämbetetkutlturmiljövårdens bl.a.olikabiståskulle organ,
kulturmiljövården. ingaMenregionalauppgifter inom denimedlänsstyrelsen,

förskulleklargjordedrogsegentliga ansvarsgränser svarasomvemsomupp
statligt.regionalt-museiutbudet lokalt-ifrågavad om

till 1992tiden 1977 änunderhartill regionalabidlragStatens mermuseer
årsverken. Bidraget tillfrån till 145600 1utökatsPcersonalenharfördubblats.
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uppgårlänsmuseerna för budgetåret 1992/93 till 76,4 miljoner kronor.
kulturråd samrådStatens fördelar, i med Riksantikvarieämbetet och Läns-

samarbetsråd, årligen detta bidrag i form grundbelopp. Varjemuseernas av
grundbelopp 197 700 kronor 1992/93. Statsbidraget utgår medmotsvarar
55 % grundbeloppet, dvs. 109 000 kronor grundbelopp. Antaletav ca per

fördelargrundbelopp sig olika mellan Minsta antalet för läns-museerna.
20 1992/93 och högsta 29.ärmuseerna

antikvariskaDen personalstyrkan arbetar med kulturmiljövård i läns-som
från årsverkenvarierar 2 till årsverken10. Det totala antalet förmuseema ca

länsmuseerna 150. I länsstyrelserna arbetarär totalt 95 medca ca personer
kulturmiljövård enligt RRV:s enkätundersökning.

Kulturmiljövård och kunskapsspridning

förutsättningarna kulturmiljövårdVilka för god det redovisadeär Aven ovan
framgår det finns antal lagar reglerar kulturmiljö-arbetet medatt ett som
vården. Aktörerna i korthet presenterade. Att oklarheter skaär göravemom

råderbland aktörerna såvälvad har konstaterats revisorer de enskildaav som
aktörerna och för sig. Det har i skrivelser och kommit tillsättannatvar en
utredningens kännedom.

kulturmiljövårdEn förutsättning för god kunskapsspridningärannan en
fåvilka mångavärden vill och varför. handlarDetvärna attom man om om

kulturmiljövård.människor delta i aktiv förordet bokI tillatt en en som
Utbildningsradion givit Historieni samarbete med Riksantikvarieämbetet iut

dåvarande1990, Biörnstadlandskapet, skriver riksantikvarien Margareta
bakgrund de snabba förändringar världskriget:skett efter andramot av som

del förändringar har motstånd diskus-En starkt och lett till hetsigamött
Ofta har det handlat historisk kontinui-sioner. miljöer med långingrepp iom

miljöer uppfattar delar offentligtvitet, ett gemensamtsom som av rum,
miljöer identitet åt bygd eller samhälle.ettsom ger en

Reaktionerna har skapat ökad politisk medvetenhet måsteviatten om vara
med både och kulturmiljö.i Men harvi också lärtumgänget natur-varsamma

det behövs dialog kring förändringsarbetet. idagVi talar alltmerattoss en om
brukarinflytande våra bostadsområden. plan- bygglageni Den och förut-nya

också kommunerna arbete med planläggning och bebyggelse-i sittsätter att
planering samråder både demmed direkt berörda och med kom-ärsom
muninnevånama allmänt.mera

Med inflytande följer Men framförallt krävs kunskap för möj-attansvar.
ligheten till ökat inflytande skall bli tillgång både för själva indivi-en oss som
der föroch samhällets efter god livsmiljö. Försträvan attgemensamma en

påverkakunna samhällsbygget de små detaljerna och de stora samman--
hangen måste något dagens kulturmiljö, vad formatvi den,veta om som-
vad de olika delarna betyder och vilka konsekvenser tänkta förändringar kan
medföra.124
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läsa landskapet och förstå detkunna i sammanhangen någotAtt i ärser
måste lära idag. bara fåtal dagligavi Det arbete hari sittär ettsom oss som en

sådan närhet till kulturlandskapet och kulturmiljöerna kunskapen själv-äratt
klar. flesta saknar den ingående kännedom behövsDe för attossav mer som
bygga under ofta känsla för miljöns värde. behöverintuitiv Vi hjälp ochen

för tolka kulturmiljöns alla budskap.träning att

Länsmuseet ska för kunskapsuppbyggnadensvara

länsmuseets kunskapsuppbyggnadprimära uppgifter och kunskaps-är

museeiznas:-"sah‘1‘— ‘hildningsinstifutioner.är",Museerna
Utredningenspräglar på frågan.hjilsuppdrag detta betänkande. svar vem

kulturmiljövårdenska vad inom museemaska dengöra är attsom vara
och professionella kunskapsförmedlaren och samla och sprida

information och kunskap kulturlandskapets förändringar tidenöverom
påverkat0% vilka krafter och företeelser det.som

ocksåMuseernas uppgift medverka till den dialog Margaretaär att att som
ovanstående stånd.Biörnstad i det kommer till Med olika förmed-denämner

lingsformer förfogar med regionalt insamladedet historiskaöver,museerna
stoff finns i faktabanker offentligalänsmuseernas och med den miljösom

lokaler kan underlätta dialog kommer tillär,museets attsom museerna en
stånd kulturmiljövårdenmellan de olika yrkesmässigt arbetar inomparter som
och dem ska leva i den de berörda. ska inteMuseet kul-närmastsom vara-
turmiljövårdens myndighet. Den uppgiften oförenlig med det ovannänmda.

Frågan utgå frånbefintliga utnyttjashur bäst ska kunna börom resurser en
rollfördelning ocksåklarare mellan aktörerna. Detta samtliga inblandadeär

Museiutredningen har i första hand klargöra sinöverens attom. syn
kulturrniljövården, ocksåuppgifter vilketinom gjorts i detmuseernas ovan-

stående. Museerna har redan nätverk för sina olika bildningsverksamheterett
kulturrniljövårdendet gäller förtäta detta ytterligareoch bör när ämnes-samt

fortfarande i flestamässigt utveckla det. Man saknar de länsmuseert.ex. na-
turvetenskaplig/ekologisk kompetens. I den tidigare omnämnda programför-

samarbetsråd understryks detta behov starkt.klaringen Länsmuseernasav
beskriva människans och samhällets rollhar möjligheterMuseerna stora att

syftar beskrivaför miljöutvecklingen. Bildningsuppdraget till att samman-
samhälle i historisktsamspelet mellan människa, ochhangen natur ett--

nå till skolans elever ochperspektiv med denna kunskapoch ut storatt en
allmänhet.

förhållandebeträffar till länsstyrelsen det gäller kun-Vad länsmuseets när
länsmuseerna samarbets-och kunskapsspridningskapsuppbyggnad utgör en

både kulturrniljöenheten, vilket viktigt 125för miljöenheten och är att un-resurs
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derstryka. I planeringen det för kunskapsuppbyggnaden nödvändigaav
inventerings- och dokumentationsarbetet, vill utredningen förorda del-ett

från länsstyrelsen. Betydande kantagande samordningsvinster därmed göras.
data länsstyrelsernas miljöenheters dokumentations-De och inven-som

teringsverksamhet resulterar bör kunna integreras med det material som
kulturmiljövårdsarbetet Därmed blir det tillgängligt för skolansgenererar.

allmänheten och plats, nämligen målelever och länsmuseet. Etten samma
såledesi egenskap minneför länsmuseet dess samhällets skapaär attav en

förregional faktadatabas och kulturhistorisk forskning.natur-
kulturmiljövården,beträffarLänsmuseet bör, vad ha och konstruk-näraett

förhållandetivt till de kommunala nämnder och förvaltningar försom svarar
kulturmiljövårdsärenden ekologi.och arbetar med och Länsmuseetnatursom

samarbete med övriga i regionen, skolor, hembygds-bör museergenom
kunskapsnivånförbund m.fl. aktivt kunna medverka till kultur-att om

miljövårdens väsentligt höjs.värden
behöver kunskapsstöd vad beträffar arbetsmetodik ochLänets kommuner

inventerings-bl.a. dokumentations- ocherfarenheter har med densom rena
också informations-förverksamheten med utveckla formergöra attatt men
vård byggnaderutbildning och lämplig användning ochspridning och avom

kunskapsspridningform förmiljöer kulturhistoriskt värde. En prö-somav
tjänstgöraframgång låta någon frånmed tjänsteman länsmuseetärvats att

och bygglagenkommunantikvarie enligt avtal. Avregleringen inom plan-som
byggnadersbl.a.valfrihet själva bestämmahar gjort medborgarnasatt att

kultunniljövården måsteutformning och färgsättning ökat. Detta innebär att
byggnadsvånisfrågomapå råd medinformation i stället föroch mötasatsa att

lagar och bestämmelser.

bildningsUtredningens betoningav museernas-
markeringmed behovet öattav

estetiska och historiskade värden sammanhangom s
vården bidra i handlintill. Riksantikvarieämbetet harska i
utredningen behovet insatserna för infpoängterat attav u

kulturmiljövårdenmarknadsföring ökar kraftfullt.av .

det baraRiksantikvarieämbetet skriver bl.a. Ytterst förankringär genom
långsiktigtenskilda vår verksamhet fram-hos den människan kan vinnasom

engagerade människor och opinionsbildninggång. kunniga ochDet är genom
starkaste skydd.kulturmiljövården sittgessom
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de myndighetsuppgifiemaLärLYStfyn/.Senansvarar statliga

ansvarsfördelningenvill markera mellan länsantikvarienUtrecdnngen att
fördelar följandelämsityrelsen och länsmuseet i drag sig sätt:grova

rådgivningfysisk finansieringlagtilllänpning, tillsyn, planering, och
frågor åligger På nivånlänsstyrelsen. den regionala skaknutentill dessa

för statliga myndighetsuppgifterna.såledleslänsstyrelsema de Densvara
råd-utbildandelångsiktiga kunskapsuppbyggnaden och de och allmänt

förutsätter vid naturhistoriskuppgifterna, kultur- ochgivaind: som en
åligger länsmuseet.komjpeens

kulturmiljövården såDå tydligt fastslagits regering och riks-milen för av
från från någongränsöverskridandeutgå ochdag utredningen att ett annat av

någotfram tilldetta i sig behöver ledaaktörerna kan skede berörda utan att
revirbevakning. Gränserna mellan länsmuseernas ochliknas medkansom

bli knivskarpa, dock tydligareuppgifter kan aldriglänsstyrelsernas änmen
någotytterligare skäl föreligger i län skingra enstaka oklarheterOm attnu.

föreslåvill utredningen särskilda avtalbeträffande gränsdragningen, att upp-
Utredningen har goda exempel hur dettamellanrättas noterat attparterna.

åliggerutredningen det Riks-finns i flera län. Vidarekunnat lösas attanser
frågorenhetlig policy rörande dessaantikvarieämbetet medverka till attatt en

långt detmed berörda underlättasutarbetas kontakterna ärparteratt
möjligt.

gångUtredningen informerats länsstyrelsernahar under arbetets attom
påpekatDärför de, RRVsitt till löpande ärenden. harkoncentrerat arbete som

långsiktiga verksamhet.mäktai perspektiven i sinmed de

Ärendehandläggningen ställningstaganden enskildadvs. beslut och om
kulturminnen medan uppgiften till-kulturmiljöer har prioriteratsoch som

fått stå uppfattningutredningenstillbaka. Detsynsmyndighet har är att
villförstärkas. Utredningenkulturmiljöenheter behöverlänsstyrelsernas

sina prioriterarlänsstyrelserna inommöjlighetenpeka att ramar resur-
kulturmiljövård.förser

Sammanfattning

Till börjaroller.utredningen behandlatkapitlet harI det här attmuseernas
mål. Viskiljer roll, syfte ochterminologiutredningeninförmed somen

vårda, och forska.visafyra funktioner; samla,roller italar attmuseernasom
vårda.samla och Deligger rollernaverksamhetiTyngdpunkten museernas

länsmuseinivåbåde påhälftensammanlagtförbrukar än av resurserna,mer
perspektiv skalli längreUtredningenstatligaoch de ettattansermuseerna. 127
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fördela lika vård åmedel insamling och sidan,strävan att samtvara ena
åpubliken sidan.med andramöten

vårdarrollernaNär det gäller arbete i samla- och utred-harmuseernas
ningen konstaterat den mängden föremålobearbetade utgöratt stora etten
hinder för prioritera bildningsuppgiften.attmuseerna

Genom SAMDOK, samarbetsorgan för insarnlingsfrågor, harmuseernas
mångabemästrat de problem kan frågornakopplas tillmuseerna av som om

vad ska samlas in. Utredningen har samarbetet i frågordessanoterat attsom
sig utanför den statsbidragsstödda museistrukturensträcker endast gällermen

områdetdet kulturhistoriska konst- och naturhistoria. Utredningent.ex.—
någotlägger inte förslag i detta avseende SAMDOKverksan1hetenänannat att

delar till den organisation föri relevanta anpassas nya museerna som
föreslår.utredningen Erfarenheter SAMDOK bör dock kunna nyttjas förav

och konst.fler sektorer, t.ex. natursom
vårdarollenVad beträffar konstaterar utredningen anmärkningsvärtatt en

rådereftersläpning i delar museisystemet och detta för-attstor stora av
registreringsområdet.hållande inte kunnatgäller Museerna har lösaäven

ohållbarproblem tillsammans. Utredningen situationen ochdessa ärattanser
föreslår nationellradikal lösning. Utredningen därför räddnings-kräver enen

råttor vad viför ska inte bestämma minnsaktion kulturarvet. Mal och
gång i balansför i dessaska innebära alla kommerDenna att museerna en

heller i fram-och finner samverkansformer innebär deavseenden attsom
råder.iden ska komma in i läge liknande detett som nu

talar föri viss mening förändrade, omständigheterSärskilda, att pro-en
landsomfattandeska kunna genomföras. Vi har nätettgrammet numera av

finnakan formertillsammans med de statligaregionala och andra museer som
vård Denoch konservering. musei-för omfattande samarbeteett nyaom

rationellt nyttjandemuseienheter,organisationen, med medgerstörre ett mer
informations-befintliga i Vidare medger densystemet. nyaresurserav

omfattningstatliga i Stockholm itekniken deatt museerna samma nusom
föremålenförvara i denna region de kan fördelasbehöver i landetattutan ut

ändå återsökas. Vård-kunna och konserveringsprogrammetoch lätt arbets-är
meningsfulla kan skapas mångaintensivt. Det innebär arbeten platseratt

föremålsbeståndeninnebäri landet. Programmet ska kategori-attrunt om
delar samlingarna kan komma deponeras i länsmuseerindelas och attatt av

flera angelägnai miljöer skolor. Ett motiv för aktionenoch andra t.ex.som av
föremål så långtsåledes möjligt, idet ska nyttjasärär att museernas

bildningsverksamhet.museernas
utåtriktade särskiltarbete har uppmärksammatNär det gäller museernas

måste nå tillungdomar. Genom bättre verksamhet talaratt sommuseerna
gårnöje hand i hand med och där livetmänniskan i sin helhet, där utgörnytta

mediersärskilt uppmärksamma arbetet med skildahelheten. Museerna skall
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nåför denna har högt ställda krav för bli intresserad,att attgrupp som men
också i grunden positiv inställning tillen museerna.

också nåskallMuseemas till skolan. Den läroplanen dörrenöppnarut nya
för samarbete mellan och skolan.nära Varje har anled-ett museerna museum
ning granska läroplaner och kursplaner och i dessa definiera sin rollatt egen
för bildningen i skolan.

för bildningMuseer bärande för Påmuseiutredningen.är terna sättsamma
bör söka måstesamverkan med skola aktivt vändasom museerna museerna

sig till folkbildningens organisationer, folkhögskolor, fackliga organisationer
m.fl. finns nåHär nycklar för bredare besöksgrupperatt attmuseerna -

bådeövervinna sociala och geografiska trösklar.
Utredningen återstårmycket fortfarande det gällernäratt göraattanser

museibyggnaderna fysiskt tillgängliga för människor med nedsattrent
synförmåga.rörelse- eller Det vidare angeläget sittär att tarmuseerna ansvar

förmedlingsformer nåmed olika fram till miljöer, sjukadär och äldreatt
vistas.

nåMuseerna skall hela landet. Utredningen föreslår Riksutställningaratt
får biståcentral institution uppdrag landets med stödett att att tasom museer

fram och förmedla vandringsutställningar. Riksutställningar skall ha en
funktion i utveckla utställningsmediet. biståOrganisationen skall initiativatt

i landet med teknisk expertis och med finansiella Utred-runt om resurser.
förslårningen det fond,inrättas knuten till Riksutställningar,att en som

fördelar medel till producenter utställningar. Fonden bör efter inledandeav en
period byggas till disponera omkring 25 miljoner kronor, erfaren-attupp om
heterna blir goda.

föreslårNär det gäller forskningen utredningen museiforskningen skallatt
finansieras med medel, efterdvs. forskningsförslagen har prövatsexterna att

rådoberoende och nämnder och befunnits ha vetenskaplig relevans ochav
intresse. Detta gäller alla Naturhistoriska riksmuseet. Ledningenutommuseer
för skall personalen ansöka medel.uppmuntra att externamuseerna om

skall föra personalpolitik såMuseerna underlättar för dem vill atten som som
tjänstledigt för bedriva forskning. Genom medvetet planera förta att att

utbytestjänstervikariat, och gästtjänstgöring bör personalplaneringen ett
offensivt skapa för forskningsarbete. fåMuseerna börsätt utrymme mera

forskningsråden.i de humanistiska Eftersom musei-representanter stora
föreslås bli helt beroende för sin forskning,världen externaav organ menar

med alla medel bör museiforskningen kan kon-statenatt garantera att
Ävenkurrera lika villkor. inte skall bedriva forskning via sinom museerna

ordinarie budget, kan det motiverat i vissa fall tillsätterattvara museerna
adjungerade professurer i samarbete med universiteten.

råderbeträffar de inomVad oklarheter och den rollosäkerhet kultur-som
miljövården föreslårmellan länsstyrelserna och länsmuseema utredningen att

tydligt fastställs för kunskapsuppbyggnaddet länsmuseet länetsäratt resurs
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länsstyrelsen fullt skakunskapsförmedling och för deoch utatt ansvara
kulturminneslagen och andra lagar,arbetsuppgifter berörgenom somsom

för helatill myndighetsrollen. Den kulturmiljö-kulturlandskapet, koppladeär
kulturlandskapetsvården kunskapsspridningen förändringarangelägna om

kulturmiljövårdenestetisk och skaoch de värdentiden artöver annan somav
område för Museernamåste prioriterat harvärna ett museerna. envaraom

lång räckviddutbildningsuppgift avseende ska hai detta motut ensom en
m.fl.skola och olika yrkesgrupperallmänhet,bred
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Inledning

mångfacetterat organisatorisktMuseeema För det skall bliutgör ett system. att
helheten långt-där delarna, krävs detär änett system mera summan av en

gåen-de förstasamordning. För det krävs samordning inom museisystemet för
ändamålsenlig.verksamheten skall bli kostnadseffektiv och För det andraatt

krävs samordning med andra delar samhällslivet, framförallt för verk-attav
ändamålsenlig.samheten skall bli främsta syfte, bildningsupp-Museernas

måstegifte folkbildnings-lösas i samverkan med skolor, universitet ochn,
några viktigarörelser, för nämnaatt parter.

Samordning, koordinering och samverkan ord förekommer ofta,är som
innebörd inte alltid klar eller operationellt användbar. I det förstaderas ärmen

utredningen begreppavsnittet kapitlet klargörs hur dessa och hur deav ser
vid Utredningen behandlar särskilt hur behovetanvänds översynen. av sam-

ordning vad i praktiska innebär föruppkommer och det termer museerna.
tvåhar samordningsbehovMuseisystemet behöver beskrivastyper av som

och första internaanalyseras. Det behovet gäller den samordningen, inom
museisystemet. Beskrivningen det, problemanalys och diskussionav av
tänkbara följer i avsnitt 5.3. Därefter utredningenlösningar vänder uppmärk-

före-samheten museisystemets samordningsbehov, med skolor,externamot
förvaltning Samma analytiska kommer till användning, dvs.tag, apparatmm.

vi beskriver problem och diskuterar lösningar. sker ianalyserar behov, Det
Avslutningsvis sammanfattasavsnitt 5.4. huvuddragen problemanalys ochav

förslag.

och definitioner5.1 Begrepp

flesta organisationsteoretiska begrepp ordet samordningandraLiksom de är
både och resultat. Detkaraktär. Ordet betecknartill sin ettvagt processen

dels i dagligt tal medvetenskaplig bemärkelse ochdels ianvänds enen
förståelse används för be-innebörden. När ordet"common-sense" attav

delarnaolika aktiviteter knyterbeskrivs deteckna som sammanprocess,ten
detresultat beslutordet används t.ex.oirganisation. När ärettettomav en

ändamålsenligt effektivt. Problemetochtill ord bra, ärofta somsynonymen
nödvändigtvis följer samordnadintebra/samordnat resultatdock ettattt ur en

beslutsrprocess.
något organisation ellerbehandlas inomSamtordning kan ettsom en

det inteRent teoretiskt spelarmellan organisationer ocheller 13system.system
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i desamma, kart-vi talar liksomså roll, de instrument är settstortstor om
nivåerlämpliga Tillbedömning samordning.behov ochläggning av enavav

för-de olika instrument finns tillhelt kort igenomskallbörjan som
organisation. För förstaåstadkomma samordning i det sär-fogande för att en

respektive icke-hierarkisktvå hierarkiskhuvudtypernaskiljer vi de sam-
instrumentvi sedan finna och metoderdessa kanochordning. Inom var en av
hierarkisk samordningsärskiljer fyra olika5.1. Vivisas i figur sätt somsom

direkt övervakning.elementärapå. första ochDet ärkan ske mest genom
ochför det, instruktionervad andraNågon kontrollerar gör, tar geransvar

samordning finnsenklasteDet denresultaten.följer är typen av somupp
organisationer.i de flestaarbetsplatser ochalla

standar-övervakning. Det kandirektsamordnaskanMen arbete även utan
specificera variabler i det;någonDå samordnardiseras. attsystemet genom

tillverkas med, ellerdentillverkas, arbetsprocessenprodukten somt.ex. som
arbetet. Detförbehövskunskap uträttaoch denfärdigheterde attsom

innebärdetarbetsprocessen,Standardisering attlöpande bandet är enaven
förekomstenjustsamordningsproblematiken lösesdel avgenomstor av

intesådan de kankaraktärmånga arbetsuppgifter attbandet. Men är av en
produkten. Arbets-standardiseraDå iställeti sig. kanstandardiseras man

får de själv be-detdeelektrisk hur görproduceraskall motor;t.ex.teamet en
skall klaraMotorernasamordnat.slutliga resultatetdet ärstämma. men

andraprestanda- ochuppfyllakvalitetskontroll, normer.
formnågonförstår ömse-normaltsamordningicke-hierarkiskMed avman

samordning,behovsjälvaaktörernaanpassning. Detsidig är ett avsom ser
samordnatåtgärderoch vidtar ettbehövskontakterde gersomtar som

Samordning.sin.strumenI5.1Figur

hierarkiskaIcke-Hierarkiska

Direkt évenakningFbrmella Férbindelstjénster

Férbindelsetjénster
med makt

Standardisering av ArbetsgupperInrbrmella produkter
SammdsgupperStandardisering av

arbetsprocesser Personkontakter
Standardisering av

färdigheterkunskaper och
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slutresultat. Som regel sker det mycket enkelt och okompliceratett sätt
några människor arbetar tillsammans,när ömsesidig anpassning ocksåärmen

det sofistikerade för organisationer åstadkommasättetmest stora att
koordination.

Forskning kring Apollo-projektet har visat hur otillräckliga de hierarkiska
samordningsinstrumenten och hur viktigt det den ömsesidigaattvar var an-
passningen fungerade Mintzberg, 1983. Andra studier samordningav
Sapolsky, 1972; Devons, 1950 visar entydigt den ömsesidigaatt utan an-
passningen upphörde organisationerna fungera. uppstår dåHur den ömse-att
sidiga anpassningen i organisation uppstårFör det den sig själv,mestaen av

såeller falli alla den bilden i frånorganisationsteorin början.gängse Menvar
redan Galbraith 1973 identifierade rad instrument kan bidra till atten som
skapa den ömsesidiga anpassningen.

Genom inrätta särskilda förbindelsetjänster kan samordningen under-att
låterlättas; innebärdet organisation ha sinA arbetsplats iatt en person orga-

nisation två inlånadeB, och vice De till möjlig-attversa. personerna ser
heterna för aktiviteter utnyttjas, och skall bevaka derasattgemensamma egen
organisations kompetens till i den andra organisationen. Förbindelse-tas vara
tjänster formella instrument. ocksåDet fullt möjligt kommaär är överensatt

tjänsterna makt, de skall godkänna budget och verksam-att t.ex. attom ge
hetsplan för respektive organisation.

samrådsgrupperArbetsgrupper och flexibla instrument. Arbets-är mera
task forces för ändamål,tillsätts särskilt förär ett attgrupper grupper som

lösa specifikt problem. Inom museisystemet skulle kunna sägaett t.ex.man
projektet någraarbetet med Den Svenska Historien i regioner organi-att

Skåneserades i form arbetssgrupper. I samverkade de kommunalaav muse-
lånadeoch länsmuseerna, fördelade föremål,och motiv, interna samterna

skötte publikation och marknadsföring justMen arbetet gälldegemensamt.
detta projektet, och det upplöstes samordningsinstrumentet.när övervar

samrådsgrupperkallats skiljer sig inte knutet tillDet attsom genom vara
någon särskild uppgift, forumdet för diskussion ochär möte,utan ettmer

många samråds-informationsutbyte. Det finns exempel formaliserade
samrådsgrupp,i museisystemet. De kommunala har singrupper museerna

länsmuseerna har sin, central- och har sina. harDessutomansvarsmuseerna
några samrådsgrupper,cheferna för museikategorier sina och säkertegna

samrådsformerförekommer rad utredningen inte kartlagt eller varit isomen
kontakt med.

framföra det viktigaste informellaSlutligen kan hypotes attman som en
bestårsamordningsinstrumentet och kanske det viktigaste överhuvudtaget

kontaktar lyfterpersonkontakter. Det innebär helt enkelt varandra,att manav
korridoren, för tala dettelefonluren, fattar eller vandrar i attpennan ner om

råd, sig information, ventilera idéer,praktiska arbetet, be dela medom av
påChrisholm vikten informella nätverk ochSärskilt 1989 pekarm.m. av
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fungerafå organisatorisktförpersonkontakter större system attatt ett
effektivt.

både för och förpåpekat står samordningordetviSom ettprocessen
båda med sig i bagaget, viperspektivenviktigt haresultat. Det är att men

fallerräknas. I det härslutresultatetockså understryka detvill äratt som
förvisso koordineradförutsätteroch detslutresultatet braär enmuseer,

samarbetsprocess.
organisatorisk kanfår fiendeinte bli det godasbästaDet processen-

samordningsinstrumentkrånglig demed hjälp allamycketgöras somav
ihierarkiska lösningarformella ochförfinns goda beläggfinns. Det att

redan harsamordningsproblemintensifiera dekansjälva verket ett systern
på samord-området pekar oftastForskningChrisholm, 1989. att

anpassning, dvs.ömsesidigmånmöjliga bör bygganingen i mesta
ofta visatDet harsamordningsinstrument.informellaochicke-hierarkiska

samordningsproble-påkostnadseffektiva lösningarnadesig mestge
matiken.

slutresultatochmellan samordningdistinktionenhärDet är processsom
verkaoftasamordningssystem kanIcke-hierarkiskauppmärksammas.bör

överlappandeochkonflikterinbyggdabesvärliga, medochröriga, tröga
påpekat:1973Simonfunktioner. Men, som

resultssuperiorleadsthat ultimatelysolvingproblem... much to
process"in themessyvery

välavvägd,förväxlaskall inteochräknas,slutresultatetDet är enmansom
Menslutresultat.organisationsstruktur med brakonfliktfribalanserad och ett
skallmuseisystemetisamordningen fungerargår vidare och hurviinnan ser

behöver samordnas.överhuvudtagetnågra varför detordvi ägna

samordningBehovet5.2 av

föregentligenvad det uttryckuppstår samordning och ärbehovetHur av
ocharbetsfördelningenuppstår samordningbehovetdet förstaFör urav

samordning delvisstyrning och ärinte medstyrningen. Det är att sammanog
måste samordnas.också aktiviteternaupphov tillstyrningaktiviteter, attger

Svenska Historien ärutvecklingsverksamheten till Den ettStyrningen av
intedesamordningsarbetepåtvingadeexempel. Det ett som annarsmuseerna

Även budgetpropositioneninomstyrsignaler,åt. andrasigbehövt ägna t.ex.
tvingainitiativ, kanstyrelsernasellerregleringsbrev, etteller i muse-genom

uppgiften.för lösamed andrakontakter atttaatt museerum
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de beroendevarandra. Delsberoendeandra ärFördet är avavmuseerna
stårde tillanvändningenfatta beslutförvarandra att resurser somavom

och itillsammansvid bemärkelse. Deförfogande i utgörsystemets grupp
anspråk på statliga medel.och ioch de görremissinstans, gemensamt grupp

Omframåt fora museiföreningeniDe sektornför mm.somgemensamma
såvidareutbildning kräverorganisation förhaskall gemensamenmuseerna

alla ibeslutdet parter systemet.Lex. av
aktiviteter. Kanskeockså varandra förberoendeMen är ettavmuseerna

utställningenråd utställning själv,inte harenskilt göraatt men omenmuseum
blirkostnaderna och intäkternafördelastill andravandrakan runt museer

frågaocksåDet kandå de andrakrävs beslutMenstörre. varamuseerna.
fåskallförföremål. beslutkrävslån Där ett annatett attmuseumom av

föremålen.tillgång till
kunskaps-för information,varandraberoendeSlutligen är avmuseerna

Sådant det intebra ha, ärinternationella kontakterutbyte, är att menmm.
beslut. Som utred-förutsätter intenödvändigt och detabsolut gemensamma

förstaberoende; i detolikafundamentaltviningen det har typertre avser
i det andraorganisationer;berör fleramultilaterala beslut,fallet det somavser

itvå inte de andra;organisationerberörbilaterala beslut,fallet detär mensom
respektivebeslut inomunilateraladetdet tredje fallet rör museum, som

ändå sig självt.skötersamordning, därbättrekanske blir museetmengenom
samordna sigdå anledningfrämst hardetbeslutVilken är atttyp manav

multilateral karaktär,så många beslutfinns inteför i museivärlden Det av
mellanArbetsfördelningenviktiga.få förekommerde är museernamen som

litenbeslut förbehövs multilateralaändå så inte änklar detär att mer enpass
bilateralbeslutantalbråkdel finns detverksamheten. Däremot stortett avav

sådana beslut. Tvärveten-går fleri riktningutvecklingenkaraktär, och mot
områden kräver över-skaplighet, helhetsperspektiv att museernam.m.

för unilateralasamordningBehovetorganisationsgränser.bryggar sina av
så eftersomdet litetkanske detmindre, ärverkar dock ärbeslut attvara men

samordningökadvinna med ävenskulle kunnavadriktigtinte vet manman
sådana beslut.för

bådekankomplex. Detomvärld bildenvi ärSer varameramuseernas
kommunstyrelserflera skolor,involverarbeslutmultilateralafråga somomen

ochFördelningenorganisationerideellaoch samt resurseravmuseerna.
bilateralockså många beslut hardetMenalla ärberörarbetet parter. som

förmodar viprioriAoch attinvolverardetkaraktär, part.museet annanen
beslutensskulle ökadetkaraktär,också unilateralmånga beslut är menav

samråd.fattas idekvalitet om
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5.3 Museisystemets interna samordning

dåVilka det har behov samordning Eftersom detär ärmestmuseer som av
för påsamordning bilaterala beslut problematiskt inriktar vi det.ärsom oss

såsamordningen för multilateralaVi beslut definitions-antar att gott som
mässigt lika spritt delar. Samordningen för unilateralaär över systemets

följer troligtvis förbeslut samordningsbehovet bilaterala beslut.
Alla behöver inte ha kontakt med varandra. Tekniska imuseetmuseer

Östasiatiskahar troligtvis mycketMalmö litet behov samordning medett av
i Stockholm, och Länsmuseet i Uddevalla har inte mycket behovmuseet av

samordning med i Malmö. princip möjligtRooseum I det göraattvore en
sådan fårmusei-Sverigeskarta samordningsbehov, inte platsöver men en

några sådanhär. Vi istället snitt i tänkt karta för illustrera vilka slut-gör atten
frånkan dra den. figur vi, basis intervjuerI 5.2 harsatser man av av

museibesöken, visat vanligt förekommande samordningsbehov.
så frånskall läsas följer ochKartan den kantenvänstraatt ettman museum

inåt uppåt siffratill höger, och sedan tills igen. Vimöter tar ettman samma
sjöfartsmuseumexempel: Malmö teknik och ha behovantas t.ex. ett stort av

samordning med Tekniska Arbetets och Malmöhusmuseet, museum, muse-
Det ha visst samordningsbehov med Bohuslänsantas ett museum,um.

och sjöfartsmuseum, med HelsingborgsGöteborgs stadsmuseum samt
Påi NordiskaKulturen Lund och avläsessättmuseet. res-museum, samma

uppåt varjesamordningsbehov dels till höger ipektive och delsmuseums
kolumn.

då påvisar sinaVad kartan I all enkelhet den varje harsäger att museum
specifika möjligheter Ingetbehov och till samordning med andra museer.

också någradet andra riktigt likt. Den visar helhetsdragär sommuseum
förvåna. samordnings-knappast ägnade För det första harär att ettmuseerna

för andrabehov med andra ligger och det har denära ett sam-museer som
ordningsbehov med i sektor, dvs. friluftsmuseum har mestettmuseer samma
samordningsbehov med andra friluftsmuseer, konstmuseum med andraett
konstmuseer. Vid länsmuseema kan förutsäga samordningsbehovenattman
dels riktar sig andra länsmuseet, kommunala i länetmot mot motsamtmuseer

kringandra statliga har verksamhet det länsmuseet arbetar med.museer som
uppstårOm dessa samordningsbehov överlappar varandra intensiven

då behandlar civil sjöfart längssamordning, mellan väst-t.ex. museer som
Därför finns det samordningsbehov mellan Bohuslänskusten. ett stort muse-

Påsjöfansmuseum och stadsmuseet där. finnsoch Göteborgs sättsammaum
Skåne, någrai och mellan demdet behov för samverkan mellan museerna av

håll.intresseområdeinom andraoch de derasstörre museerna
då med hjälp initiativsamordnas museerna Det sker dels ochHur av egna

Låtarbetsfördelning finns mellan dem.dels order, den som ossgenom
samordningsaktivitetema iögonblicksbildvi kan systemetatt taanta en av

år. Vadhalvår, april den oktober dettamellan den l och 1under136 ett t.ex.
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Figur 5.2 samordningsbehovMuseernas
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1 Bohusläns museum
2 Borås konsthall
3 Vänersborgs mueseum
4 Lödöge museum
5 Trollhättans museum

Älvsborgs6 länsmuseum
7 Göteborgs länsmuseum
8 Göteborgs Sjöhistoriska
9 Göteborgs konstmuseum
10 Göteborgs etnografiska
11 Malmöhus museum
12 Malmö konsthall
13 teknik sjöfartsmuseumMalmö och
14 Rooseum

Kristianstad läns15 museum
Helsingborgs16 museum
KultureniLund17

18 Arbetets museum
19 Tekniska museet
20 Nordiska museet
21 Etnografiska museet
22 Nationalmuseum

I I mKod Stort Visst Inget samordningsbehov
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då samordningsinstrumentenvilken utsträckning användes vihände I som
återvänderfigur 5.1 Vi till dem i figuren 5.3 nedan. Under besöklistat i

fråganvi ställt vilka kontakter har med andrahar museet museermuseerna
på.kontakterna sker Till dessa har vi sedan kopplatoch vilket sätt svar

sakfrågorkontakter, sig iobservationer arbeta,sättsystemets att ta yttraav
samrådsförfarande.institutionaliseraoch attgenom

samordningsinstrument,ojämn användningFiguren visar dels aven
icke-hierarkiska instrumenten. Det kan förbetoning deoch dels aven

enkätfråga på-Införutredningens detta.övrigt jämföras med omsvaren
mellanståendet samordna verksamhetenDet bästa ärsättet attatt museer

hållernågon och det skall görasvad skallbestämmer görassom av vem
håller innebäroch andra hälften inte med. Dethälften de svarande med denav

många samordningsinstrument används, och skulleskeptiska till deäratt som
formell/hierarkisk samordning.vilja ha mera av

samrådsgrupper den vanligaste formen förverkarPermanenta sam-vara
direkta övervak-personkontakter och uppgiftsgrupper. Denordning, följt av

överlaghierarkiska instrumenten, devanligast gäller deningen vad ärår men
samordnings-kräver medvetetofta förekommande. Deinte ett mera grepp
sådanaförutsätter kanproblematiken och de ett styrcentrum ta grepp,som

ändå finnsutbildningfinns i praktiken inte. Vi har denoch det noterat att som
Standardiseringvissandra fora för vidareutbildningi museologi, samt ger en

fack-sannolikt dekunskaper och färdigheter. Det ärär att personer somav
någorlunda likartat ocharbetsuppgiftergriper sig sina sätt,utbildade ettan

måni viss samordnad.därmed är processen

samordningsbehovtvå vilkaLåt ihop de kartorna ochlägga seoss nu
dåVi finnersamordningsinstrument används.finns och vilka attsomsom
medsamordningentvå samordningsbehoven, deför viktigastede rörsom

inomi geografisk närhet och de rör om-museerna sammasommuseer
informella,råde, överväldigande del beroende icke-tillär systemet av

samråds-personkontakter. Användningenhierarkiska instrument, dvs. av
kategori,museikategorier, dvs. länsmuseerinriktadär somgrupper

kategori. Menkategori, centralmuseer detkommunala ärsommuseer som
sarnråds-finns.samordningsbehoven Deledden deinte i den storasom

områden finns praktisktdär detfinns täcker inte alla de ettorgan som
uppstått verksamhetenssamråd. glapp mellanDet harbehov ett sam-av

samordningsinstrument.användning Förordningsbehov och systemets av
del beroendemuseisystemet tillsamordningenviktigaste störstaden är av

personliga nätverk.
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Användningen samordningsinstrumentFigur 5.3 av

Förekommer Intensiv
användning

Direkt övervakning

Standardisering produktenav

Standardisering arbetsptocessav

kunslmperStandardisering av

hierarkiskaIcke -
Förbindelsetjánster

Arbetsgupper

Samrådsgupper

Personkontakter

samrådsgrupper finns skaparinvända deVisserligen kan att somman
personkontakter. Detsamordningenför den informellaförutsättningar genom

del personalenbara litenför det första detkanske ärär sant, somen avmen
så alla kon-centraliseradinteverksamhetendeltar, och är attute museerna

så bredasammanslutningamaandragår För dettakter är attperson.genom en
praktiska verksamhets-går fokusera enstakade knappast ettatt museums

länkar-innehåller sammanslutningarna de vertikalatredje intebehov. detFör
nedåt.uppåt, från ochfrån centralaochkommunala museerna museer
inte med demuseisystemet Räcker detdå iBehövs samordningdet mer

med de kontaktytorredan finns och öppnaspersonkontakter genomsomsom
detUtredningensmuseikategorier har. ärde samrådsförfarande olika attsvar

talarfinns mycketdetPersonkontakter bra,räcker.troligtvis inte är sommen
anledningar:följandeväl utvecklade itillräckligtde inteför är systemet avatt

kompetensutveck-vidareutbildning ochförinstanssaknasa det gemensam
personallåg, sällsyntrelativtrörligheten det ärden interna är attling, b

påfinns ingetdetmellan c styrcentrumflyttar som manarmuseerna,
viktigafaktorerdessasamordning. Alla ärökadriktningi tremotmuseerna

påskynda samordnandeför och sedanförutsättningarskapaför person-att
mellankontakterna museerna.

anledningfinns detutvecklas Härdå samordningen attkanPå vad sätt
samordningsproblemlösningarhierarkiskaFormella ochfram.försiktigt

redan har.samordningsproblemintensifiera deverket systemsjälva ettkan i
mån byggermöjligaisamordningenviktigtdetFramförallt mestaär att

icke-hierar-ochinformellautbyggnad deGradvisanpassning.ömsesidig av
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kiska instrumenten, skapa ökade förutsättningar för deatt används,genom att
oftahar visat sig de kostnadseffektiva lösningarna.mestge

dåHur sambandet mellan kostnader och ut Samordning dyrtärser nytta
observeras sällan eftersom kostnaderna för det dolda. Figurär 5.4men mesta

exempel hur effektiviteten i samordning Chrisholm,ett 1989.ger utser
Sambandet mellan kostnad och samordningsvinst troligtvis inte linjärtär utan
exponentiellt. Till början med kan organisationen vinsteren stora attur av
använda olika samordningsinstrument, med tiden minskar utbytetmen av en
samordnande aktivitet.

A-sektionen kurvan visar situationer där organisationen har mycketav att
vinna ökas samordning. iMen B-sektionen har utvecklingen gått så långt

samordningen kostar lika mycketnästan denatt smakar. Systemetssom
fårmedlemmar såtillbringa mycken tid i samordningsgrupper,möten,

kommittéer och kostnaderna för samordning sig vinsterna.annat att närmar
linjeDär l skär kurvan finns den punkt där behovet samordning till-ärav

fredsställt där marginalkostnaden för ytterligare fort-samordningmen-
farande lägre marginalnyttan.är Där linje återfinnesän 2 skär kurvan den
teoretiskt nivånoptimala samordning, därefter kostar samordningenav mer

den smakar.än
Ovanför kurvan figuri finns5.4 litet Dess placering visarett attmuseum.

vi bedömt samordning dyr, låg nivå. bordeDetmuseernas som men en
åstadkommakunna betydligt mycket samordning i tillatt systemetmera en

lägre kostnad selektiv användning samordningsinstrument, ochgenom en av
avveckla del det samordningsaktiviteter. Nuatt ärstorgenom en av som nu

kan utredningen självfallet inte föreslåformellt enskilda sammanslutningaratt
skall andra karaktär de har tillkommit frivillig bas förutsätter påoch inte-
något centrala beslut. Vi kansätt dock till restriktivitet tillochmana nog-en

självprövning vad nyttigt, meningsfullt och kostnadseffektivtärgrann av som
i dessa och intressegrupperingar.möten

Utredningen konstaterar det behövs annorlunda samordningatt änen
vad har. Vad behövs i framtiden förståsDet beror på hursystemet
museisystemet organiseras, utgår frånvi utredningens rekommen-attmen
dationer blir förverkligade. Musei-Sverige består då fyra museienheterav

från ingåendevardera med 2 till 15 enskilda museer, och mängdstoren
regionala och lokala 750. stårDe väl rustadestoramuseer, ca museerna
för arbeta tillsammans Påmed övriga nivålandet. regional finns fleraatt
olika lösningar vad samverkan inom regionen, mellan länsmuseer,avser
kommunala sådanoch andra. I situation har samordnings-museer en

på nivåbehovet central minskat, nivåregional och lokal har detmen
ökat. De organisatoriska förutsättningarna då bättre, och de potentiellaär
vinsterna samordning Framtiden kommer ställa påkravstörre. attav mera
samordning i museisystemet.
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Figur 5.4 Samordningens kostnadseflektivitet

Kostnader samordningför

Nivå samordningav

påpekatSom utredningen tidigare finns det koppling mellan arbets-en
fördelning, samordning och styrning. Utredningens enkät till museianställda
visar finns utbredd uppfattningdet det behövs hierarkiskaatt atten mera av
samordningsinstrument i museisystemet. Som figur 5.2 visar dennaär typ av
samordningsinstrument inte särskilt utnyttjade inom Som utred-systemet.
ningen nedan det inte realistiskt förvänta sigklargör kulturdepane-är att att

dåfinns förkan samordna museisystemet. Vad alternativ Utred-mentet
ningens förslag fyra statliga museienheter innebärskapa möjligheternaatt att

olika fördela arbetet, utveckla kunskapanvända och verksamhetersättatt att
förstärks betydligt det vi talat hierarkiska samordningsinstrument.om som
Den exakta avvägningen hur skilda samordningsinstrument skall användasav
kommer variera mellan de skilda enheterna, och kan inte riktigtdet avgörasatt
förrän tillskapade. blir därför uppgift för ledningende Det inom respek-är en

förhållandetive skapa effektiv samordning inom enheten, och i tillenhet att
andra museer.

sammanfattning det här avsnittet, har utredningen iakttagitSom aven
samordningsaktiviteter omfattningmuseisystemets i alltför hori-ärstoratt

sontella, och de viktigaste samordningsbehoven lokalt och vertikaltatt
slumpmässigt överlämnade personkontakter dvs. kontakterblivit som-

såinte goda betingelser för utveckla. För siktlängresystemet att attger
samordningsnivå,till med detta och finna bra till lägstakomma rätta en

kostnadmöjliga krävs att:
samordningsinstrumentet används i ökad utsträck-arbetssgrupper-

publikaktiviteter,ning. Uppgiftsgrupper tillsätts för särskilda forsknings-
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vårdsatsningar och för samordning inom och konservering. Det viktigtär
mål målet nått.de har klart och upplöses när äratt ett att grupperna
samrådsgrupperantalet fasta finns minskas, syste-som nu genom-

samråd,ansträngningar. Istället skapas andra former för medmets egna
smalare bas och sakorienterade, inriktade utbyte publik-t.ex.mera av

förerfarenhet och statistik, arbete med informationsteknologi, för att
förutveckla databaser decentraliserat samlande, för samverkan mellan

hembygdsföreningar, lokala. regionala och centrala museer.
förutsättningarna för icke-hierarkisk informell samordning måste—

stärkas. det kräver rörlig personalpolitik och väl utbyggtett systemen av
gästtjänstgöring, personalutbyte karriärvägaroch mellan museerna.

ocksåUtbildningen spelar central roll i skapa förutsättningar föratten
Sådana tillfälleninformell samordning. kontakter skapas vid för vidare-

utbildning stadig grundutbildning. Utredningens förslagoch genom en
återkommer ocksåpersonalutveckling, vi till i kapitel harsomom

och praktiskt stärka samordningen mellanfördelen konkretatt museerna
kontakter.det skapas nätverkattgenom av

samordning5.4 Museisystemets externa

till användning förVilka samordningsinstrument det kommerär museetssom
tentativtsamordning med andra organisationer i samhället Utredningen har

denfigur figur 5.3, beskrevillustrerat samordningen i motsvarar somen som
På illustreras förekomstensamordningen i museisystemet.interna sättsamma

förhållande olika samordningsinstrumenten isamordning, i till deexternav
behandladesfigur finns skillnad mellan figurerna; i den5.5. Det en ena

måste visamordna internt, i denmuseisystemet enhet andraattsom en men
två nivåer. vi intresserade hur museisystemetföra diskussionen Först är av

miljöeri sin helhet har organiserat samarbetet med andra i samhället, men
också nivån under, dvs.sedan intresserade hur det hurär utav ser en-

skilda i aggregerad form organiserat samarbetet.museer - -
frågan månskillnaden praktiskt första iVad innebär Den vadt.ex.avser

med andra organisationer ochmuseisystemet i sin helhet samverkar miljöer.
initiativ tillsättatänka sig museisystemetMan skulle kunna tog attatt en

skolverket för utarbeta strategi för hurtillsammans medarbetsgrupp att en
för skulle kunnautvecklas skolan. Man tänkakunde som resursmuseerna en
Industriförbundet, tillsattemuseisystemet, tillsammans medsig att en sam-

rådsgrupp för bevarandet industrimiljöer. Musei-för utforma riktlinjeratt av
institutioner i sina formella sammanslut-inbjuda andraskulle kunnasystemet

inom museiföreningen.handikapprörelsen, till särskilda utskottningar, t.ex.
museisystemet samordna sigför heladock dettaPoängen sättär attatt vore

det först skett internvisar bygger dettaoch exemplen attexternt, ensom142
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samordning. Observera det inte utredningens förslag så,arbeta detäratt äratt
förexempel begreppen konkreta.göraatt

utredningenHär kan det styrka harär tydlignotera att en om man en
branschorganisation, med klara regler för representation och med uppgiften

stabil ocksåtiden. Det torde viktigtär över branschorganisa-attsom vara
tionen förhållandeklart tillhar uppdragsgivarna huvudmännen förett muse--

och till de anställda chefernaoch i verksamheten. Museernas ställningerna -
fria kulturinstitutioner kan diskuteras, och utredningensom attmenar som

myndigheter skall hade klart och tydligt uppdrag kan utvärderas. Enett som
branschorganisation däremot, kanske bör skapa sig den frihet som en myn-
dighet definitionsmässigt inte kan ha.

fråganDen andra hur enskilda elleravser museer, grupper av museer,
samordnar verksamheten med miljöer.andra Man kan tänka sig kom-att ett
munalt tillsammans med kommunens skolor, utarbetar ettmuseum, program
för hur skolorna skall komma till och vad besöken skall syfta till. Manmuseet
kan tänka sig länsmuseer tillsammans med organisationatt en grupp en som
Fältbiologerna skapade arbetsgrupp för fram utställningsmaterialatt ta etten

ekologin i regionens träskmarker, kopplat till föredragningar, utflykterom
Naturskyddsföreningen kunde ha plats i styrelse, ellermuseetsm.m. en en

någonför stårInvandrarverket, eller verksam-representant annan grupp som
Påheten kunde kontakter folkbildningsrörelsermednära. sätt ellersamma

den kommunala förvaltningen utvecklas.
Innan vi diskuterar de slutsatser eventuellt kan dra figuren bör viman av

diskutera hur den tillkommit och hur tillförlitlig den Utredningen harär. som
nämnts besökt antal och samarbetsorganisationema inommöttett stort museer
museisystemet. Vid dessa har vi diskuteratmöten kontakteräven museernas
med dåorganisationer,andra skolan, företag Vi harävent.ex. men osv.
lyssnat utåtriktadetill vad inom organisationerna sinapresenteratman som
kontakter, frågorvi ställt saken. Antalet organisationer kundeattutan om som

intresse i miljön utanför oändligt, och det inte möjligtär ärvara museernaav
systematiskt beta vilka kontakter respektive har och hur deatt av museum ser
Kanske glömdes del bort vid framstodoch kanske andramötenaut. en som

relevanta vid samtalstillfället. därförmindre Det sannolikt det finns flerär att
ocksåkontakter, det finns anledning de viktiga kontakternaatt tro attmen

blivit framföralltnämnda de har med bildningsväsendet göra.attsom-
förhållandeförsta mängden samordningFör det mycket liten i till möjligär

samordningsnivå. går inte tidDet mycket i museisystemet ha kon-att
trädgårdsföreningar,fackföreningsrörelser,med företag, skolor,takter mc-

klubbar, dataanvändare, akvarellsällskap, studieförbund, gymnasie-scouter,
vårdcentraler,skolor, grundskolor, handikapprörelser,dagcentra, jazz-

någraklubbar, m.fl. Oavsett hur mycket tid enskilda lägger ned, kanmuseer
potentialen förutredningen konstatera bra samarbete vadär större änatt som

realiseras i det dagliga arbetet.
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samordningför5.5 InstrumentFigur externamuseernas

Enskilda museerMuseisEtemet

IntensivFC51EkDrI1m£r Förekommer Intensiv
användningEj användningEj

övervakningDirekt

produktenStandardisering av

arbetsprocessStandardisering av

kunskaperStandardisering av

hierarkiskaIcke -
lFörbindelsetjänster

Arbetsgrupper
Samrådsgrupper

Personkontakter

samordningsinstru-några hierarkiskainteförekommer detdet andraFör
nivånågon hierarkiskfinnsdet intesjälvklart eftersomdet ärment, men

regering,så fall riksdag ochsådana ibeslut. Detfattaskulle kunna voresom
åvisådant skulle Ombeslutsvårt sig hurföreställadet ut.är ettatt semen

inomdelarrelation till andraförsvarsmuseernassidan tänker detandra äratt
andranivå och deovanförhierarkiskdå givenfinnsförsvaret, museernaen

ibådas dettaarbeterad beslutkan fatta rörorganisationerna somensom
avseende.

samordningsinstrumentenicke-hierarkiskadetredje finnerdetFör att av
och informellaförbindelsetjänstertvå utnyttjas;egentligen baradetär som
styrelseplatser;formenoftastFörbindelsetjänsternapersonkontakter. tar av

forskningsråd, olika ochi nämnderi regionalahar platsmuseitjänsteman
eller bild-hembygdsrörelsen inågra intresseorganisationer,evenuellt i t.ex.

uni-för skolan eller förocksåhänderningsförbunden. Det representanteratt
tillföraMöjligheternastyrelser.iversiteten har plats att museernamuseernas

vid tillsättningentillgodotagnainte väldockoch kontakterkunskap är av
styrelseplatser.

tvåså många exempelpå deutredningen intedet fjärde har stöttFör
samrådsgrupper och arbets-samordningsinstrumenten;icke-hierarkiskaandra

får ochstabilitetsamordningensådana instrumentDet är somgenomgrupper.
och detinvolveras,dedelvis oberoendeutvecklaskan somsompersonerav

konkretskall hadynamiskt. Arbetssgrupperbliarbetet kan ettgemensamma144
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dåverifierbart och resultatet eller tjänst, gjord iuppdrag är ärsom en vara en
någon Samrådsgruppermellan och åsamarbete organisation.museet annan
finnasandra sidan har egenskapen till, formellt, under längre tid.att mera en

femte finner utredningen museisystemetsFör det samordning medatt
andra organisationer i allt väsentligt helt beroende informellaär av person-
kontakter. Museitjänstemannen kontakt med skolan och intresserartar en
rektor för utställningen, han eller hon söker hembygdsrörelsen för attupp

fårmiljö, doktorand tips intresseradokumentera sig för doku-att atten en
yrkeskategori med hjälp museimaterial, handläggarementera en av en

naturvårdsverket fåmöjlighet frånhjälp med data frilufts-att ettser en
frånuniversitetslärare bjuder in gästföreläsare ettmuseum, en museum mm.

På systemnivån kan museiföreningen kontakt med Skolstyrelsen, eller hög-ta
kontakten ochskoleämbetet, personliga slumpen denmötena är avgörmen -

institutionella förankringen.

Det just de informella personkontakternabra det vanligasteär äratt
samordningsinstrumentet, eftersom allt talar för det effektivast. Menäratt

förhållandedet tillräckligt- de dominerandeinte i till mycket litenär är en
bas. Samtidigt det väcka beträffande helaägnatär att systemetsoro sam-
ordning. museianställda tillhör huvudsakligen yrkesgrupper,De tre etno-

Få någonloger, arkeologer och konsthistoriker. dem har arbetat längreav
Fåtid utanför museisystemet. har pedagogisk utbildning. Personalutbytet

med andra yrkesmiljöer mycket begränsat. Konsekvensen dettaär är att
inte få ståndmiljö förgod till mängd livaktiga och dynamiskaär en en
interaktioner miljöer.med andra

De informella personkontaktema bör i fortsättningen denäven utgöra
vanligaste formen för samordning, de bör stärkas underlättasochmen

snabb utbyggnad samordningsinstrument.andra Utred-genom aven
ningen främstsamordningen bör inriktas fasta ochattanser mera

aktiviteter tillsammans med skolsystemet och folkbildningenskonkreta
förstaorganisationer, detta för i hand fasta bildningsuppgiften.att ta

både på systemnivå,ske dvs. avseende hela museisektornbörDetta ge-
frånorganisationer, enskildadess centrala och dels ochmuseernom

av museer.grupper

arbete skulle underlättas de kunde rekrytera andraMuseernas avsevärt om
cirkulationpersonal, och de kunde stimulera till ökadom engrupper av

återkommeroch andra organisationer. Utredningen tillmuseisystemetmellan
kompetensutveckling i kapitel Vi villvi diskuterar personal ochdetta när

kompetensutveckling, organisatorisktmarkera samordning,dock redan attnu
går stärker detpersonalpolitik hand i hand. Lösningarlärande och som ena

får avseenden.positiva effekter i dessa andra
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Sammanfattning

samordningsfrågor,I det här kapitlet har utredningen diskuterat först vad
gäller den interna samordningen mellan museisystemets delar, och sedan vad
gäller den samordningen, mellan och andra institutioner iexterna museerna
samhället.

Utredningen har iakttagit museisystemets interna samordning till del äratt
felriktad, och de viktigaste samordningsbehoven blivit slumpmässigtatt

såöverlämnade personkontakter dvs. kontakter intesystemetsom ger-
betingelser utveckla. längre sikt komma tillgoda För med dettarättaatt att

samordningsnivåfinna braoch krävs l arbetsgrupper används i ökadatt:en
för forskningutsträckning, särskilda publikaktiviteter, och fört.ex. sam-

vård målkonservering. viktigtordning inom och Det de har klart ochär att ett
målet nått; samrådsgrupperupplöses antalet2när äratt grupperna som nu

finns minskas, ansträngningar; 3 förutsättningarnasystemetsgenom egna
för icke-hierarkisk informell samordning stärks rörlig personal-genom en
politik och utbyggt personalutbyte mellanett system av museerna.

också funnit samordning andraUtredningen har medatt museernas orga-
informellanisationer och rörelser i samhället i allt väsentligt beroendeär av

nödvändiga,personkontakter. Utredningen vill betona dessa viktiga ochäratt
måste utvecklasmuseisystemet dels dem goda förutsättningar attmen ge

dynamikpersonalpolitik, stabilitet ochrörlig och dels demen gegenom
lösningar.konkretisera dem i processinriktade organisatoriskaattgenom

når kon-liten, geografisktKapitel 2 visade huvudsakligenatt museerna en
förhållandeuppgift fyllacentrerad människor i landet har iattmen engrupp

organisationer lärmed andratill medborgare. En intensiv samverkanalla mera
ändamålsenligt.för fungeraförutsättning attvara museerna meraen
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Inledning

uppstår tvåaktiviteter organiseras grundläggandemänniskorsI och med att
skall fördelas efter de uppgifter be-motsägelsefulla krav: arbetetoch som

Kapitel behandladearbetsmomenten behöver samordnas. 3höver lösasoch
fram förslag till strukturföränd-arbetsfördeningen och utredningen lade ett

brister dagens arbetsfördelning upphov till.ring för notverka deatt gersom
samordning. Samordningarb:tsfördelning uppkommer behovMed ett av

framlades rekommendationer i syftebehandlades i kapitel och däräven att
två relaterade inteDe begreppenförbättra museisystemet. är nära syno-men

två överlappande mängder. I balansenRelationen mellan dem är somnyma.
styrningoch samordning kommer inmellan arbetsfördelning över-ettsom
styrning teoretiskt.kapitlet behandlar förstgripande fenomen. Det här mera

Återigen definitioner för analysera verkligheten.begrepp ochbehövs att
Därefter för sig, praktiskt och kon-de olika styrinstrumentenbeiandlas var

helaKapitlet med analyskret. avslutas systemet.en av

Styrning och definitioner6.1 begrepp-

består båt i rikt-handling i ledaBokstavligen styrningär attsom en enen
alltså forskningslitteraturenroder styrinstrument. Ining hjälpmed ettav

beskrivs distink-inomorganisatoriskstyrning mest process, mensom en
bolag inom kon-tionen dagens värld självständigaä irrelevant. I är t.ex. en

i förvaltning; kun-styrning lika mycket myndigheterförutsattacern som en
vice Styrning i lika hög grad mellan-der ochleverantörer är ettstyr versa.

behandlas museisystemet detfenomen. I den härorganisztorzskt texten som
beståroch det flera organisationer.organisatoriskarelevanta systemet, av

vanligt definierar fenomenetstyrning detiskussionerVid är att manom
fattar:örhållande och dem Demellan de styrs. styrstyr som somett somsom

instruktioner till andra vad skall Dessafönnedlarbeslut göras.orh somom
förutsätts de inte hadedärigenom blivit styrda. Detoch harutför uppdraget att

instruktionerna.uppgiften enligtoch degjort sak uträttarattannarssanma
styrning, där organisationen betraktasenkel bildDet mycketär som enavei

föråldradorganisationen maskin och harbildenmaskin.Men ärav som en
ellerinnebär organismer, cybemetiskabilderandra systemattersatts somav

sådana1986 leds intemetaforer Morgan, ochhjärnor lämpligair rnera -
med rooer.
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enkla bilden styrning förDen med sig problem eftersom organisationerav
enkla.sällan De komplexa enheterär är beroendeärsystem; autonoma men

varandra. De har viljor inte uppifrånhelt med destämmer ut-av egna som
fråntryckta ambitionerna. Styrningsförsök kan flera hållkomma andra än

uppifrån. går förstårakt Det inte enbart uppifrånstyrning kommandeatt som
åtminstonedirektiv underlag för handling, inte någraharsom om man som

Äldreförståpraktiska ambitionerhelst med stymingsproblematiken. tidersatt
litteratur styrning förutsatte den styrande i sin visdom visste vad denattom
ville såoch kunde tydliga direktiv, inte alltid falletärvet attange numera

Styrning beskrivs ofta effektiv styrning, någondvs. distinktionutansom
mellan avsikt och resultat. flestaDe har vision vad styrning är;av oss en av

något någotjag sak och sedan blir gjort och detta frambringarsäger en en
Åeffekt jag önskade. andra sidan finns styrproblem, det sällanärsom men

sådana utreds principiellt. fåHandlingen kan helt andra resultat änt.ex.mera
dåjag önskade och vad har för styrning verklighetenI det regelär snarare

undantag konsekvenserna direktiv blir annorlunda vadän änatt av ens som
förutsågs organisationernas ocksåI värld det vanligt finnsdet inteär att
några intentioner människorna ändå hårtkänner sig styrda. Huratt styra men

fånga dåkan den verkligheten Ibland hänvisas till strukturens ellerman
makt.systemets

Museernas miljö fylld styrförsök. inte baraDet cheferär ärav som
försöker alla det. Enskilda tjänstemän tillförskaffakan siggörstyra, stor

påverkamakt policybeslut, inte minst överlägsen sakkunskap.att genom
Massmedia kan inflytande organisationen. Publicitet fram-kanutöva

aktivitetertvinga inte blivit Styrning barainteutövassom annars av.
direkt, inrikta aktiviteterna visst sätt, ävenatt ett utan attgenom genom
blockera alternativa aktiviteter. ocksåForskarvärlden kan ha stortett

inflytande. formerstyrande Vissa styrning sker medanöppet,av annan
styrning i det fördolda.sker

då någotHur kan helheten styrning Czarniawskaman grepp om av —
någraJoerges 1992 har lyft fram egenskaper karaktäriserar styr-som

och karta verkligheten vad gäller styrning.över Denprocesser, som ger en
första dessa egenskaper kallas Begreppet syftar till be-styrmiinster. attav
skriva karaktär, hur de olika delarna relaterade till varandra. Viärsystemets
utgår från det finns påverkahar makt och möjlighetatt ett styrcentrum attsom

tvådelar. Styrmönster kan beskrivas i dimensioner. Ettsystemets styrcen-
såkan antingen delarna i har autonomi eller göratrum att systemet storagera

delarna helt beroende centralt fattade beslut. Den här dimensionenav avser
påverkan,således dågraden central vilken i riktningkan skapamot attav

autonomi eller beroende.
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andra dimensionenDen horisontella kontakter. Ettsystemets styr-avser
frånisolera delarna någonkan varandra de inte har kontakt, iställetcentrum

har sina kontakter åoch med Men andra sidan skulleettvart styrcentrat.
kunna kontakter mellan delarna, spridastyrcentrat uppmuntra attgenom

information och skapa delaktiget. Den dimensionenhär beskriver följaktligen
hur styrningen integrerar delar.systemets

Ett kan karaktäriseras bådai de dimensionernastyrmönstersystems nu
kännetecknatvarande l beroende eller autonomi, och 2 kännexsom av

måntecknat isolering eller integration. I den det gäller komplexa systemav
finns förmodligenmuseivâirlden det tendenser alla de skilda slag vadsom av

styrningen. Figur 6.1 visar hur skulle kunna karaktäriserasett systemavser
tvålängs dimensionerde beskriver Som vi finnsstyrmönstret. detsom ser
bådeinslag bådeautonomi och beroende, integration och isolering. Såav av

det oftast i verkligheten konkretade aktiviteternaär när utgör ettsom
studeras.styrmönster

Figur 6./ SIrn1’nsrer i ett system

Beroende

IntegrationIsolering

Autonomi

betraktar museisystemetOm finner vi centralmuseerna bero-ärt.ex att
frånende budgetmedel departementet. Ett har medel viamuseum somav egna

fonder biljettintäktereller har autonomi intestörre änstora ett museum som
fårhar intaktskällor. Deandra anslag via departementets budgetmuseer som
bådeintegrerade i andra; central- ochar haränsystemetmera ansvarsmuseer

och integrerade i beslutsprocesser.kontakter Andratäta är t.ex.museer, som
eller andra specialmuseer inteArbetets lika sammankoppladeär tättmuseum

organisationer i museisystemet,med andra och med den här terminologin
dåskulle betecknas relativt isoleradede inom systemet.som mera

dådet kännetecknar iVad museivärlden, vistyrmönstretär som om nu
skall föregripa den analys följer förstaFör det förefaller detsom vara

bådeintensivt; det kännetecknas högt beroende och autonomi, och detav av 149
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bådaandra,såväl isolering integration. För det ävenkännetecknas omsomav
domi-autonomi. För det tredjeså beroendefinns där dominerar överinslagen

sammankopplatisolering. Museisystemetintegration tättäröver genomnerar
åren. Sammanlänkningen skallintresseorganisationer bildatsde genomsom

förra kapitlet. Styr-vi behandlade isamordningmedinte likställas somnu
figur 6.1;ungefär i dels detmuseisystemet kanske ärimönstret ut ensomser

många artskilda tenden-förekommerifylld, och delsfigureni ärstor yta som
typiska föroch integrationberoendeoch slutligeni styrningen, är meraser

får för konsekvenser Ja, detautonomi. Vad detisolering ochänsystemet
styrningen.analysenden fortsattaberor av

styrmedelgäller vilkaskallandra egenskapen viDen ta som an-upp
Vid analyspraktiken.ihur styrintentionervänds, dvs. omsätts aven

huvudsakligaurskiljs femstyrning sätt att styrastatens :

ellerstiftade lagaruttryck i riksdagensignormstyming,a tar avsom
deregeringen,uttalandengodkända,riksdagenprincipiella,i t.ex.avav

påbud, och instruk-reglermålen. innefattar tvingandekulturpolitiska Det
arbetsbeskrivningar,uppdragsdirektiv,tioner, m.m.

kunskapsspridning,inforrnations- ochomfattaridéstyrningb som
uppfatta verkligheten,ochpåverkar tänkamänniskors sätt attsom

lös-i organisatoriskasig uttryckorganisationsstyming,c tarsom
styrande effekt,harningar som

dvs. styrning medbudgetstyrning,ellerekonomistyrningd pengar,
grund-i formbudgetpropositionen ellerfördeladeantingen avgenom

utvecklingsändamål,projekt ochför särskildamedelbelopp och
sammansättningstyrelser,instruktioner tilldvs. sty-styrelser,e av

utnämning styrelseledamöter.ochrelser av

gälldeför styrmedelsakbeskrivas gällerskallNär somett system samma
ivarianterna Inomfinns inslag alladet ett stort system.styrmönster; av

såvälidéstyrningexempelfinnamuseisystemet kan norm-somman
både budgetstyrning och styrningsjälvfalletförekommerstyrning, och det

såvältidenanvänds varierarstyrmedelDe överstyrelser. somsomgenom
museisystemetdå inomstyrmedlenkänntecknardelar. Vadmellan systemets

i museisystemet.styrmedlende femanvändningen6.2 illustrerarFigur av
hypotetiskstyrmedel. Detrespektive ärförekomstenStaplarna enavanger

empiriskasamband med denibelysasoch den kommerbild, att genom-mera
gång följer.som

frågorantalutredningenställerUtifrån beskrivningenden här ett styr-om
i för-har styrmedelförstaför det rättmuseisystemet;ningen i systemetom

styrningen iandra, ärrådande för dethållande till systemetstyrmönster; om
tredje, styrningenändamålsenligt för detlämpligt och sätt;utformad omett

förläggs om;rodretskutaneffekt, dvs. näravsedd svänger samthar om
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följande skall vi igenom dessafor styrcentra I detvad det finnsfjärde,det
undersöka hur de olika styrinstrumentutredningen skallfrågor empiriskt och

används.

nonnbildningStyrning6.2 genom

målen har haftde kulturpolitiskaårs kulturpolitik ochbeslut1974 storom
Europarådets utvärderingförgjordes inomförsta studiebetydelse. En ramen

två delspresenterades iUtvärderingenkulturpolitik.svensk rapporter, enav
kulturråd national-utarbetadoch StatensUtbildningsdepartementetinom

Kulturpolitik i 2.1 och exarni-i Sverige. EuropakulturpolitikStatligrapport
från europeiski Sverige.kulturpolitik RapportStatlignatorsrapporten en

gjordes iandra utvärderingenKulturpolitik i Europa 2.2. Enexpertgrupp.
utarbetades underanslagsframställningama,fördjupadesamband med de som

kulturinstitutioner. En tredjestatligaår kulturmyndigheter ochalla1992 av
Kulturutredningen,parlamentariskt tillsattadeninlettsutvärdering har genom

Dir. 1993:24.
målen betydelse för kom-kulturråd haft199323Statens storattmenar

fråga lagar ellerinte varitkulturansvar, detlandstingsoch trots att ommuners
det finns värde-Normbildningen förutsätterfonnuleringar.bindande att en

målen och lands-mellan kommunerkulturpolitiskadegemenskap stat,om
sådan värdegemenskap, detmålens uppgift skapating. Samtidigt detär att en

målen.till uppfyllapolitiken skall bidrameningenär attatt
sin helhet ochmålen formade för sektorn iDe kulturpolitiska är museerna

dåmån kankulturpolitikens instrument. I vad sägadelutgör enbart manaven
från demålen museisektom Ett kommerde kulturpolitiska styratt svar

StyrmedelFigur 6.2 inom museisystemet

Används oftaAnvänds sällan

Noxmstyming
V
Idéstynfing

Oxgenisationsstyming

Budgemyming

Styrelser
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anställda i museisystemet utredningens enkät. Hur i musei-genom ser man
de kulturpolitiska målen, fungerar de styrinstmment, kansystemet desom

användas för fatta beslut museet Svaren i 6.1tabellatt nedan.presenteras
finnsSvaren visar det målformuleringsarbetet.uppslutning kring Helastoren

håller påståendet98 % med målklara och tydliga förutsättning förärom en
effektivt arbete".

något färre hållerDet med de kulturpolitiska målenär braärattsom om en
utgångspunkt för praktiska beslut; för73 % och 18 % Det flerärmot. som

Ännumål. någotönskar klara och tydliga målenfärre använder för prio-att
ritera mellan verksamheter. Det 47 målen då%är kan tillattsom anser vara
vägledning, medan 42 % någonde knappast kan till hjälp. Menattanser vara

målen63 många% kan lösa problem arbetaratt syste-anser om man mera
matiskt med dem.

Frågan hur skall värderas Det fler målenär positivtärsvaren som ser
påståendenainstämmerdvs. i såVi tolkar deän tvärtom. attsvaren svar-

målande viktiga och behövs, målende kulturpolitiskaär braatt äranser en
utgångspunkt, svårakanske inte alltid användbara vid prioriterings-men
beslut. Dock kan de bra arbetar systematiskt med dem.vara om man mera

målenMuseipersonalen deras arbete i ganska utsträckning,att styr storanser
och den värdegemenskap målen förutsätter finns följaktligen inomsom
systemet.

måldet finns flerMen de kulturpolitiska och normbildningen skerän
fler kanaler dessa. För de enskilda statligaän ärgenom museer som myn-

digheter målende övergripande för verksamheten i förordningar ochanges

Tabell 6. Enkäifrågor de kulturpolitiska målenom

Påstående Håller Hållermed Vet inte med

målenDe kulturpolitiska är
utgångspunktbra för 73 % 9 % 18 %en

praktiska beslut verk-om
samheten

står svåraNär införman
beslut vad skallom som
prioriteras 47 % ll % 42 %museet ger

målende politiska god
vägledning
Om arbetarman mera

målensystematiskt med 63 % 15 % 22 %
mångakan lösaman

problem
måltydligaKlara och är en

förutsättning för effektivt arbete 98 % 0 % 2 %

Källa: Utredningens enkät till museianställda.
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instruktioner, och i regleringsbrev. årligen återkom-Regleringsbrevet denär
preciseringenmande uppdrag och medelsanvisning, medan förordningenav

viktigaste vad gäller bestämmadet uppdragets syfte.är att
förordningar gäller förDe centralmuseerna daterade mellan 1988ärsom

innehålleroch 1991. Vad förordningarna, och vad kan desätt sägas vara
någrastyrande Vi belyser med exempel. Vad gäller sjöhistoriskastatens

föreskriver regeringen att museet:museer
uppgift främja§ l har till kunskapen det svenska sjöförsvaret, denatt om

handelssjöfartensvenska och det svenska skeppsbyggeriet tiderna."genom

§ 2 Myndigheten skall särskilt

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och nyförvärv berika degenom
anförtrottssamlingar myndigheten,som

hålla samlingarna tillgängligt förurval allmänheten driva ochett samtav
stödja utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet,annan

rådinformation, hjälplämna och regionala och lokala iannan museer
mån tillgångmöjlighet och medel."av

Om vi jämför vad under § 2 med roller enligtsägs ettnu som museums
framgården terminologi infördes i kapitel instruktionerna4 sägeratt attsom

vårda,skall sig rollerna samla, visa och forska,ägnamuseet samt att muse-
bistå fackområde månskall inom sitt i tidandra ochävenet museer av peng-

områdetUnder för verksamheten fastställts, liksom§ l har det övergrip-ar.
ande målsyftet. verksamheter regeringen föreskriverDe harmuseet attsom

bildningsmålfrämja kunskap, det med andra 0rd överordnat deär ärett som
rollerna.fyra

Vi jämför med När det gäller historiskaett annat statensmuseum. museer
ingår de förordningen för riksantikvarieämbeteti och historiskastatens muse-

Vi lyfter fram de avsnitt berörer. som museerna:
§ Myndigheten bevara2 skall och levandegöra minnet äldre tidersav.. Sverige penningväsendets historia,kultur belysa medaljkonsten ochi samt

i länderna kring Medelhavet och i Orienten.kulturerna Främre

Myndighetens skall3 § museer
vårda, förteckna, vetenskapligt och nyförvärvbearbeta berika degenom

anförtrotts dem,samlingar som
hålla förurval samlingarna tillgängligt allmänheten driva ochett samtav

utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet,stödja annan
rådinformation, och hjälp till regionala och lokalalämna annan museer.

historiska skall bevara och levandegöra minnet äldre§ll Statens avmuseum
frånframförallt förhistorisk tid och medeltid.tiders kultur i Sverige, Denna

europeiska kulturutvecklingen.skall fullgöras bakgrund denuppgift mot av
föremål frånSamlingsområdet i första förhistorisk tid ochför handärmuseet

föremål från tid.medeltid det gäller kyrklig konst,närsamt, nyare 153
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området kulturhistoriaför de delar inteMuseet är av somansvarsmuseum
ansvarsområdet för folkens entograflska eller stiftelsenfaller inom museum -Nordiska museet.

särskilthistoriska skall12 § Statens som ansvarsmuseummuseum
museiväsendet, framför allt mellanverka för lämplig samordning av

nivå,regionalcentral ochmuseer
ochutveckling kontakterna mellan museiväsendetförverka en av

museiväsendet.och därvid företrädaomvärlden

påområde bistå museiverksamhet, särskiltskall inom sittMuseet annan
nivå."regional

instruktioner finner vi det övergripandeolikavi jämförNär attmuseers
skrivitnågot. Sjöhistoriska har regeringenVad gällersyftet varierar museet
främjabildningsmål, det allmäntför andrafram klart är sagt attett meramen

då formuleringnågot och levandegöra detbevaraämne attsamt senare en-
harmed funktionerna museettautologisk, dvs. identiskär museetsomsom

slåendefunktionerForrnuleringarsamla för samla. ärskall att museernasav
har särskilt uttrycktSjöhistoriskafinns variationer.lika, med det attmuseet

i samband med samlingarnapedagogisk verksamhetfördet skall attsvara
regeringen betonarkan tolkashålls tillgängliga för allmänheten. Det attsom

för det"Visa"funktionen museet.mer
områdenbetonas,uppgifterdetdet gällerNär är tretreansvarsmuseet som
regionalcentral ochregeringen; samordningsärskilt poängteras avsom

omvärlden,museiväsendet ochnivå, mellanutveckling kontakterna samtav
nivå. Förordningarnaregionalbistå museiverksamhet, särskiltatt annan

exaktansvarsområdena gäller uppgifternavadför är, ansvarsmuseum,som
likalydande.

uppgift"bistå".för Det ävenverka ärNyckelorden är samt att senare en
medel.mångäller isärskilt uttrycks detfast detför andrade att avmuseerna,

harmånfråga medel. Museemamed ivadNu det öppenär menas avsomen
skalluppgifterfrågan vilkabåde folk ochalltid är somsnararepengar;

tolka förordningenkanVad gäller centralmuseernaprioriteras. a.ttman som
återstår,får det inte skrivetbli med de medeltill övriga landet ärservicen som

stårgällersådant prioriteras. Vad detdet skallsätt attett ansvarsmuseema
några förmildrande ellerinte omgivettydligt skall, och detklart och är av

nivå,bistå särskilt regionalmuseiverksamhet,villkorade Attsatser. annan
någon uppgift.lika viktigtminstär annansom

kontaktersamordning och medför" avseendeFormuleringen verka om-
verkat för kontakterharHur kanvärlden t.ex.är ett museumomman sevag.

mångaefterSkall höra hurfolkbildningsorganisationermed skola eller man
från riksmuseetfått NaturhistoriskaFolkbildningsförbundettelefonsamtal

uppgiftenkartlägga huromständligtdetkanske det, sättJa, är attettmen
Visserligen borde detför samordning.verkagällerfullgjorts. Detsamma att

påuppgiften avklaradsvårt precisera ärgå verifiera, det när ettär attatt men
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förstås biståupgiften de regionalagällerDetsammafullgott sätt. att museerna.
för bra gjort När har dethur skall detklart, ochNär detär ut attse vara

uppgift regeringen med förordningen harfullgjort denenskilda museet som
på museetlagt

detdirektiv flera styrsignaler, ärSlutsatsen är att menmuseernas ger
målet de viktigaste funk-eller vilkavadinte alltid klart ärär somsom

ocksåmålet. finns formuleringarförhållande till Detitionerna vaga
musei-arbete. Inomnågra särskilt vad gällerpunkter, ansvarsmuseemas

mål.efterfrågan tydliga Förord-klara ochfinns starksystemet en
det behovet.med direktiven lär inteningarna mätta

styrnivå normbildning budgetpropositionen. Med detgällervadNästa är
innehållet budgetpropositionen, inte medelsfördel-ikvalitativadetvimenar

under rubri-styrning, diskuterassammanhängandedärmedningen och som
innehållerpropositionstexterRegeringensstyrning nedan.ekonomiskken

redovisas förstbudgetpropositionenIför museisystemet. museernasnormer
Regeringensbär tittelndärefter följer avsnittmedeläskanden ett somom

statsrådetansvariga kommenterar,där detöverväganden. Här följer texten
museivärlden.aktuell betydelse ivärderar fenomenbedömer och av

museisystemet visar deförintervjuer medUtredningens attrepresentanter
områdenpropositionstexten. Designaler följervikt vid delägger stor som ur

inrättas, eller till-och verksamhetenoch kommenteras noteras,tassom upp
vilka aktiviteter och vilkaläsanderättaläggs, därefter. De noterar museer som

förhållerområden regeringenfår beviljade och vilkasina medelsansökningar
ord styrande,Propositionstexten kan med andratill.sig kallsinnig varamera

Är regeringensriksdagens beslut elleroch styrande. detden avseddär att vara
förra, eftersomEgentligen det denstyrandeproposition ärär mensom

i propositioneneftersom detofta blir riksdagsbeslut, ochpropositionen är
också och kommenterasstyrsignalerna det den studerasförst uttrycks, är som

livligast museerna.

normbildandedenutredningen konstaterakanslutsatsSom atten
ochförordningarskerstyrningen, genom rege-genom museernassom

innehållermålenkulturpolitiskabudgetproposition och deringens genom
i olikasyftet fastställes,övergripande änstyrsignaler. Det ter-många om

bildningsmålet, vid andraIbland prioriterasskildaför menmuseer.mer
verksamhetenförstimulera intressettalas dettillfällen attvagt ommera

förhållande funk-tillmålet tautologiskt iifråga, iblandoch är museernas
de utred-i grundenolika,roller betonas ärMuseernastioner. sommen

någonting explicitinteFörordningamakapitel 4.definierat i sägerningen
ibland kandethar ävenolika funktionernaprioritet devilken omom

också debenämnerFörordningenfrån verksamheten.syftet medhärledas
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åliggerfunktioner i detsom tenner äransvarsmuseerna, men vaga soin
svårt någonkoppla resultatredovisning till.att

Styrsignalerna i propositionstexten kompletterar de andra delvis
ibland innehållutveckla deras och vissa anvisningenatt för hurgenom ge
skall prioritera de olika funktionerna, ibland sig-museerna men genom

naler i riktning. Utredningen konstaterar också detmotsatt irte finnsatt
någon given hierarkisk skillnad målen.mellan Ett de kulturrolitiskaav
målen vårda och bevaraär tiders kulturarv. Iblandatt svunna repeterar
forordningstextema detta, ibland relateras mål.det till Detsammaett annat
gäller budgetpropositionen. frågeteckenDe finns vad gäller rela-som
tionen mellan verksamhets innehåll mål,och dess eventuellten samt
mellan skilda funktioner förhållandei till mål, klargöres inte utanlämnas
till den enskilde museichefen bedöma.att

6.3 Ekonomisk styrning/budgetstyrning

Den ekonomiska styrningen ofta den viktigaste Påstyrfornen. ettanses vara
det hade det inte blivit någonsätt är statlig museivcrksamhetsant, utan pengar

alls. Genom åstadkommerskjuta till budgetmedel sakeratt staten sni annars
inte hade hänt. Men kulturpolitiken del helhetår och inomstörreav en ramen
för den fördelningen budgetresurserår relativt oföränderlig. medDet ettav

inslag automatik Statens ettårligtkonstmuseer beviljatsstort t.ex.av som an-
någonstansslag mellan 94 och 97 miljoner budgetåretkronor 199496 före-

slår regeringen 96 664 000 dåkronor. Vad har effektför styrantepengarna
såJa, länge medelstilldelningen bara uppräckning anslagharär tidigareen av

någondet knappast styrande effekt iverksamhetenän fcrtsåitterannat att
enlighet med förordning. fastlagdEftersom förordningen redanmuseets
har medelstilldelningen någonhelt enkelt inte direkt och detstyrande verkar.

uppskattningsvis falletär vad beträffar 90% de anslag fördelasca av son
under kulturdepartementets budget.

Fördelningen medel i budgeten styrande i denär utsträckningav som
den möjliggöra verksamheter inte kommit till ellerstind,nya som annars

månb i den verksamhet explicit allståskärs ned och inte bliiav, elleren
c knyts till särskilda utvecklingsprojekt, eller omde öron-om pengarna
märks för vissa kategorier av museer.

6 3 1 Budgetprocessen..
Budgetprocessen skall inom mål-för regeringens ochresultat-ses ramen
styrning. Det särskilt intressant granskaär de anslagsframställniigaratt som
myndigheterna lämnade in 1992 och ligger till förgrund regeringenssom
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budgetproposition, eftersom första gångendet lämnade in för-var museerna
djupade anslagsframställningar. Man borde därför kunna förvänta sig sär-en

måldiskussiongrundligskilt och explicit ställningstagande förhållandei tillett
påvisar.de resultat Bedömningen förhållanderesultat i måltillmuseerna av

borde i styrsignaler såsedan tillomsättas uppfattar vi i alla fall idé-museerna;
innehållet mål-i begreppet och resultatstyrning. Som exempel skall viett se

Statens konstmuseers anslagsframställning.närmare
Anslagsframställningen omfattar 36 sidor plus tabeller Målenoch bilagor.

för verksamheten behandlas och halv sida. Diskussionen förs underen en
följande ökadrubriker; tillgänglighet och konstbildning, kultur- ochstoppa
kapitalförstäring, underlätta forskning, sprida information svensk konst iom
omvärlden, förstärkt samarbete med landets Dessa fem rubriker antarmuseer.
vi skall mål.betraktas målDessa kan jämföras med detsom museernas som

i regeringens förordning försägs konstmuseer, §§ 2 ochstatens
Statens konstmuseer har till uppgift främja konsten, konstintresset ochatt
konstvetenskapen. Myndigheten skall levandegöra äldre och nutida konst-
former och deras samband med samhällets utveckling förverka konst-samt
närlig och kulturell förnyelse. ocksåMyndigeten skall belysa de Östasiatiska

frånkulturema äldre tid till nutid.

....skall särskilt

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och nyförvärv berika degenom
samlingar anförtrotts myndigheten,som

hålla urval de samlingar avsedda för utställning tillgängligtärett av som
för allmänheten, driva och stödja utställningsverksamhet och pedago-annan
gisk utlåningsverksamhet driva och depositionsverksamhet,samt

förteckna och vetenskapligt bearbeta övriga tillhöriga ellerstaten statenav
understödda samlingar

..har särskilda ansvarsuppgifter konstområdet...verkainom för lämplig....samordning museiväsendet, särskilt mellan central och regionalav museer
nivå, verka för utveckling kontakterna mellan museiväsendet och dessen av
omvärld .....bistå museiverksamhet, osärskilt regional niva.annan

båda målbeskrivningarnadeStämmer med varandra, eller borde regering-
styrelse formulerar målandra stårde i för-att änmuseetsen reagera som

ordningen Förutom punkten sprida information svensk konst iatt om om-
målvärlden inom det i förordningen,sägs ävenmuseetsryms som om

förordningen innehåller fylligare målbeskrivning.och precis Finnsen mera
det något i förordningen inte i målbeskrivning Museetsmuseetssom ryms
målformulering något utlånings-inte och depositionsverksamheten,säger om
inte samordning museiväsendet någotheller och inte heller att ut-om av om
veckla kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld. Museets förord-

målinte fullt förning därmed i den fördjupade anslagsframställ-är ut omsatt
ningen.

målformuleringen följerEfter avsnitt där redovisar finansie-museet en
ringsstrategi, därefter resultat avseende samlingarnas tillväxt ochpresenteras
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utställningsverk-besökssiffror ochvårdbehov, utvecklingstatus, annanav
åren.femaggregerade siffror för de Resul-redovisasregelsamhet. I senaste

mål förordningenoch verksamheterföljer de nämnertatredovisningen som
förhållandeuppfattning resultatet isigmöjligt bildafulltoch det är att omen

till dessa.
anslagsframställningen Utredningendå harregeringenbehandlarHur

den fördjupade anslags-budgetpropositioner följdetvågranskat de som
två årstudera i följdVi har valtlämnades in 1992.framställningen attsom

året tänkasskulle kunna kommaförstainte kommereftersom signaler som
treårs period.anslagsframställningenår. fördjupadeDennästa avser en

destyrsignaler kommerutredningen detvill ärDessutom somsammase om
går till regeringensviproblem i sig. Försttvå åren. detOm inte är ett propo-

anslags-konstmuseersff. Statens12, sid 149100, bilaga1992/93:sition
Det konstaterasbeskrivandesida, iframställning text.renten ensummeras

vårda, visa ochbevara,verksamhetenvill koncentera attatt museerna
utvecklavillochsamlingarnakring deforska att ansvars-museernaegna

från rationalise-befrielsemyndigheten begärmuseirollen. Det att attnoteras
sparbetinget.det särskildaochringskravet

följerliknandegenomgång andra centralmuseerna sättdeEfter aven
anförspinnsatser157. I sjusidanövervägande"Föredragandensrubriken

skallcentralmuseerna göra:var
skildaverksamhetensresursfördelning mellanbalanseradeftersträva en- verksamhetsidé,sammanhållenutifråndelar en

åtgärdsprogram för samlingarnasplaneradegenomförandetpåskynda av- bearbetning,ochuppordnande
publikintressefördjupatstadigvarande ochförförutsättningarskapa ett- riktadebasutställnigarutformadeattraktivtpedagogiskt och samt pro-genom

målgrupper,skildagraminsatser mot
åretpubliktillströmning bl.a.jämnare överochefter högre genomsträva en- programutbud,ochefterentréavgiftemavariera säsongatt

frågor Verksamhetsinrikt-i övergripandeutveckla omsyngemensamen- prioriteringar,ambitionsnivåer ochning,
ekonorniadministrativa, rättsligaikompetensensamverkan förstärkagenom- frågor,tekniskaoch

lokala och regio-beaktandeansvarsmuseiuppgiften medvidarutveckla av- museiornrådet.utvecklingeninternationellaoch dennala behov

två sidors DäromfattarprövningfördjupadföljerDärefter text.casomen
haft publik-harcentralmuseernastatligadeframförallt storadiskuteras att

eftersatta verk-svårt byggaåren och de harframgångar de attattsenaste upp
två målendeomfördelningar. Det betonassamhetsområden interna attgenom

medbör i balanstillgänglighet-ochbevarandemuseiverksamhetenför vara-
statsrådetochbesparingskrav,särskildaNågot diskuterasvarandra. senare
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förordar Statens konstmuseers besparingsåläggandeatt minskas med hälften
under åren,de kommande fyra

I sammanfattning konstaterar utredningen budgetprocessen i mycketatt
liten utsträckning någonuttrycker ekonomisk styrning. Vi har varjesett att

bereds lite plats, och dess särskilda önskningar, krav ochmuseum strate-
giska inriktning får liten Diskussionen verksam-respons. om museernas
het i allting har prioritet och det skallutmynnar att balans mellanatt vara
verksamhetsområdena. Samtidigt förekommer någondet inte reaktion när
verksamheterna inte i balans.är

På sidan 163 i runda tal 30sägs % disponiblaatt medel börav museernas
komma från andra källor myndighetsanslagen. Såän det uppfattas isom
museivärlden innebär det lägger betydligt mindre vikt vid verksamhetatt man

har med samverkan i landet De flestagöra. centralmuseer haratt tagitsom
denna enda mening i till intäkt för minska sin service ochtexten samverkanatt
med övriga Fråganlandet. detär propositionens avsikt. Under allaom var
omständigheter innebär det delenstörre därmed förlorar sinatt textenav
styrande verkan, och det eller styra dessasägs 30%.ärstyrsom

Får för övrigt de medel begärts gårDet inte riktigtmuseet jämförasom att
så siffrorna i anslagsframställning respektive propositionernapresenterassom
för två årende vi granskar. Vi kan dock konstatera propositionerna inteatt
behandlar målsig eller resultat. Ingenstans kommenterasvare museets
målformulering. De prioriteringar i verksamheten föreslårmuseetsom om-

ej. De resultatnämnes värderas inte. De anslagen redo-presenterassom nya
visas någon förhållandekommentar iutan till äskanden.museets

Slutsatsen är uttryck föratt styrning målstyrprocess, ettsom som genom
och resultat måndenär I det förekommer någon dialog finnsprocessen svag.
den inte dokumenterad. Museets redovisning slagär i luften.ett tommasom
Kun nlcdelsanvisningen betraktas styrsignaler Vad innebär detsom att

Är Ärfårinte de sökt målendet fel resultaten förmuseet pengar man
dåliga ingenstans,Det sägs och det inte kan knappast någonsägs hasom

innebörd,styrande regeringen i allmänhetstörsta deutom att att extraanser
medel begärt,konstmuseerna används någonbättre annanstans.

utredningensVid intervjuer ocksåhar vi tagit budgetprocessen ochupp
diskuteratsärskilt dialogen kring anslagsframställningen. I fallsamtliga har

blivit dialogen i allt väsentligt Någrabegränsad.är museicheferattsvaret
också lagtanmärker ned arbete sin fördjupade anslags-att museet ett stort

framställan, de får inte står i proportion till det arbeteattmen gensvar man
ned.lagtssom

Pengar styrmedel komplext deär andra styrinstrumenten.ärsom mera
Dels det betydligt fler aktörer till frånär kommerstyr;som pengar museerna
landsting, kommuner, näringsliv, privata fråndonatorer, uppdragsverksam-
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hela belopprelevant talafrån publiken. Ibland dethet och är styratt om som
marginelltmycket beloppfall det kanskei andraverksamheten, är ettmen

i I detutvecklas i riktningverksamheten ängör att snarare en annan.ensom
budgetmedel. Om skulle behandlavi inriktatavsnitet harhär statensoss

medel till sina huvud-ansökangranska hur derasbordelänsmuseerna om
förekommer.styrsignaler Detoch vilkaden behandlashurmän ut, somser

klarare och tydligare.direkta,signalernaanledning ärfinns attatt tro mera
fåtal ställning till. Upp-instanserna bararegel har deSom att taett museer

i resultatverksamhet kanenklare. Länsmuseernas presenterasdraget är som
länsmuseernapolitiker. Menlandstingens och kommunernastydliga förär

diskutera denna delVi skallgrundbeloppen.också statligadeberörs avnuav
styrningen.ekonomiskaden

grundbeloppenstatliga6.3.2 De

regionalatillfördelas destatliga grundbeloppen,De genommuseernasom
ekonomiskaockså inom denkulturråd, viktigt instrument styr-Statens är ett

ochform statsbidragårs dennaerfarenhettjugofinnsningen. Idag nära avav
varitstödet harSyftet medkulturpolitik.regional attsamspel meddess

landsomfattande nättill framväxtenoch bidrastimuleraallmänt ett avav
år varitsyftetDärtill harväl fungerandeprofessionella och senaremuseer.

stödja kompetens-ändamålsbestämda grundbeloppselektiva ochatt genom
museiupp-områdenbestämdavissaverksamheter inomochutveckling av

ochpedagogik i barn-kulturmiljövård, ochekologi, konstsåsomdraget
inriktatskonstruktionsinGrundbeloppen harungdomsverksamheten. genom

personalförstärkningar.

följandeerfarenheternasin bedömning göravillUtredningen avsom
två kommentarer:

komplementpositiv rollhar spelatgrundbeloppenstatligaDe somen
fungerandevälsatsningar skaparegionernasstimulans tilloch attegna

tjugoårsperioden varithar under denlänsmuseiorganisationer. De senaste
förmuseipolitiken tillstatligai denviktigaste instrumentet att attdet se

många ställen i landet.verksamhet finnsmusei
kan konstaterasändamålsbestämda grundbeloppbeträffarVad mer

angivna riktlinjerna.följt deomfattningbegränsadendast iatt museerna
de ändamåls-generellt konstateraskanpå räknarhur attBeroende man
för inrättandehälften hartill mindre använtsgrundbeloppen änbestämda

därtill varierandeområden. Förklaringarna ärnämndainomtjänsterav
såsom dedirektiven,ifrån de givnamedgår inte kommadet attattmen

vad kan utläsasandradelvisdärav blivit äneffekternaharutformats, som
avsikten.varitha

160



Styrning museisystemetav

Uffeéiüñgéñ franüaeavar stadigaratar rekommendera detatt:
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maseiargaarsatiøaan,Dettiff registrar;direktstående gå- uppgiftam en

förstyrelse samspelför åstadkommaifråga att ettmuseet
müseipefftñt.den Denstatliga insatsen statligamellan: om agentregroaena

bidrag ekonomisktfortsättningsvis förutsätterinsatsen sara avart- etten
från huvudmännen.engagemang

ellerDet länsmuseet dessmöjáagt- attvara för motsvarighetska
statligakañalisera ledtill andra ettmuseiarganisafiøner somdet stötdet i
uppgiften cirka delar länet.verksáaaneterden strategiska sprida iatt av

6.4 Idéstyming

ocksåVi konstaterat opinionsbildning,har sätt äratt ett att styra genom som
informations- och kunskapsspridning. Genom utveckla kunskapomfattar att

område ocksåpå viss riktas uppmärksamheten dit, och det innebär attett
handlingsområden får månkonkurrerande mindre uppmärksamhet. I den

dåefterföljes handlingsberedskapuppmärksamhet och har kun-av resurser
varit förskapsutvecklingen styrande vad händer.som

områdesprida och utveckla kunskap kanGenom görasatt ett mera
det Anledningen till aktörer inte uppmärksammarattraktivt än attannars vore.

område påkan bero det inte attraktivt eller det inteärt.ex. attett att ger
mån sådantnågon belöning eller det helt enkelt blivit bortglömt. I denatt ett

lyftsområde fram, blir omdebatterat och diskuterat, ökat troligtvis benägen-
områdeheten Brist kunskap skäl till inte blirhandla. kanatt ett att ettvar

ochmånI den inte vad kan skall detuppmärksammat. göras, är 161vetman som
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spår.inrikta praktiska arbetet i gamla välkända Den dålätt istället detatt som
sprider kunskap möjlighet arbetet.utvecklar och har stor att styrany

museisystemetvanligt det med idéstyrning i När det gälldeHur är
nonnbildning det riksdag och regering utgjordestyrning styr-somgenom var

det gäller beredning hand-givetvis företrätt departementet ochnärcentra, av
inte ovanligtärenden. I andra sammanhang det riksdags-läggning är attav

statsråd skriver debattartiklareller departementshandläggare ellerledamöter,
Någon gångstyrande syfte och verkan.uppträder andra med enstakasätt

museiområdet också, det har vad handlatdethänder sett mestmen om
målhar sällanoch lokaliseringen enstaka Detförekomsten avsettmuseer.av

avvägning mellan roller.uppgifter elleroch
då börja vifinns för idéstyrningen Till med börVilka attstyrcentra pre-

för museisystemet,Utredningen talar detcisera det styrda mestasystemet. om
detregionala och kommunalamed det vi centrala,och samtmuseer,avser

Alla dessa blir ellerkulturstatistiken kallas övrigai annatettmuseer.som
objekt för idéstyrningen.sätt

regeringen främstförutomorganisationerDe ärutgör styrcentrumsom
Kulturrådet harkulturråd Riksantikvarieämbetet. FramföralltochStatens

kaninom hela museisystemet, Maninnebär detmandatdock att styrett som
Kulturrådet.styrsignaler tilldelegerat delregeringen harsäga att en

kulturråd4.1 Statens6 .
centralabehandlar deproposition 1986/87:97Regeringens museernassom

Kulturrådets Stats-ingående roll.diskussionuppgifter och ägnar enansvar
inrättafinns behovtill diskussionen detrådet anför bakgrund attettattsom

statsrådetområdet.för hela Mennågon styrelseorganform gemensamtav
museiråd ellermuseiorgan,särskiltavvisar tanken mot-ett permanent

åläggsuppgifterbakgrund desvarande, bl.a. mot ansvarsmuseerna.somav
samverkansfrågorförs iEftersom diskussionen än styr-termer snarareav

samverkansfrågorså museiväsendets i förstanaturligenning, blir attsvaret
särskiltför själva, propositionenhand bör ett somansvar museernavara

vi harroll. Somhandlaregentligen sett ovanansvarsmuseernas rege-om
just samverkan;konkretiserat rollentill delringen stor genom ansvars-

framförallt med de regionalasamordningverka för ökadskallmuseerna
museerna.

museiområdet. har givit iKulturrådet Regeringen uppdragdåVad gör
engångsanvisningarKulturrådet ekonomiskafördela samtt.ex.att resurser,

ocksåKulturrådet initierat olikaharutvecklingsmedel.ochforsknings-
tagit huvudansvaret försedan självasamarbete, därformer museernaav
Samarbetsprojektetuppföljning. Denutformning ochinriktning,samarbetets

lanserade kultur-Museiförslagexempel. Isvenska historien är rapportenett
medskulle samarbetautvecklingsprojekt med tankerådet fyra att museerna162
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publikinriktade projekt; påvarandra i perspektiv denstörre svenskanya
historien, ekologisk kunskapsspridning, Sverige och tredje världen samt

kulturer.invandrarnas Vad gäller Den svenska historien blev främstdet
Nordiska och Historiska ställde sig i för arbetet,museet museet spetsensom

Kulturrådets del i sedan igångoch väl arbetet kommit menöverstort settvar
för finansieringsproblem.spelade viktig roll lösaatten

ocksåKulturrådet varit värd förhar samarbete i tekniskt-administrativaett
frågor. Kulturrådets påsäkerheten har detrapport om museerna ovan
beskrivna tjänat till utveckla kunskapen säkerhetsrutiner, visatsättet att om
kostnader kostnadseffektivaoch lösningar. När det gällde utvecklings-

Kulturrådet ocksåprojekten fick möjlighet knyta medel till dem. Kultur-att
rådet då bådeverksamhet föreläggakunde kun-styra attmuseernas genom

bistå förverkliga idéerna.skap och idéer När det gäller det tekniskt-attsamt
några sådana åadministrativa samarbetet finns det inte möjligheter, andramen

sidan själva i arbetet det finns kanske möjlighetermed ochär störremuseerna
får någraarbetet intemaliseras. Genom med i utveckla kunskapatt att attvara

sådel det intellektuella ägandet, och ökarsättpersoner museerna av
i praktiskt arbete.chansen ideerna omsättsatt

KulturrådetEfter förra museiutredningen skapade forum för ide-den ett
diskussioner inom museisektorn. Arbetet behandlade framtidsroll.museernas
Syftet och kreativitetstimulera nytänkande samt attattvar museerna mera

förhållandeaktiva i till publiken. Arbetet bedrevs i form seminarier ochav
så småningomdiskussioner, till Idéforumoch ledde Närrapporten museer.

seminarier i förklar anordnades antal landetrapporten ett runt attomvar
sprida visionerna.

Arbetet idéstyrning opinions-med Idéforum illustrerar hurmuseer genom
Ävenbildning går till. inte beskrivits just ioch information det termerom av

styrning Kulturrådetdetta precis vad sker. Vi faktiskt harär attantarsom
haft varitavsikt med projektet, och den avsikten kan knappast ha änen annan

påverka både fram idéer i syfte idéernamuseisystemet; och spridaatt att att
någraskulle förverkligas, skulle saker de integöraatt som annarsmuseerna

definitionsmässigt detsamma styrning.hade vilket ärgjort, som
Kulturrådet uppdrag för utvärderingsverksam-harSlutligen attsom svara

Kulturrådetsig först och främst uttryck ihet museisektorn. Detinom atttar
museistatistik, i samarbete med Statistiska Central-står framtagningför av

svårtillgänglig, detbyrån. museistatistikenUtredningen har konstaterat äratt
skiftarberoende enskildajämföra tidsserier bl.a.vanskliär attatt museer

årstatistikenhuvudmän, Dessutom äröppnas ett parmuseer m.m.nya
ifrån Kulturrådet harhar troligtvis sprungit den.utvecklingendvs.gammal,

museistatistik, utredningenuppgift i fram ochviktig attatt ta menar meren
så statistik avseendepå faktiskt finns aktuelldetta detbör läggas attresurser

institutionerkostnader, besök, m.m.
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sammanfattning KulturrådetI vi idag fyrahar huvudsakligaattser upp-
gifter; fördelning grundbelopp, ledning samrådsgrupper, utvärderingav av
och idéer och visioner föra framåt.sektorns utveckling Kulturrådetatt genom

också områdenkan relatera till andra inom kulturpolitiken ochmuseerna
påpeka möjligheter till samverkan med dessa. Passar de fyra uppgifterna ihop

någoneller dem hinder för utföra de andra Arbetetär medett att ut-av
värdering troligtvis bra grund för det innovativa och visionära arbetet.ger en
Återföring erfarenheter skapar impulser för nytänkande, och visioner utanav
kunskap hur det faktiskt faller tvålätt till marken. De uppgifternautom ser

Båda ocksåihop.väl dessa ihop med fördelningen grund-passar passar av
belopp. Utredningen medelsfördelningen bör präglas resultat-attmenar av
styrning, och utvärdering kunskap resultat. Samtidigt kan det behövasger om

för visioner i förpraktiken, det godaomsätta exempletsatt attpengar genom
påverkamakt museerna.

dåHur det med uppgifterna leda olika tekniska och administrativaär att
samarbetsprojekt Utredningen det uppgiftär sämreattmenar en som passar

Kulturrådetihop med övriga uppgifter. Genom den kan bli nödtvunget att
sig i verksamheter det egentligen till uppgifthar ochatt styraengagera som

påtagligutvärdera. Det ofta konkret uppgift mycket tidoch kanär taen som
från svårtoch kraft de visionära arbetsuppgifterna.och utvärderande Det är

verksamheter dagligautvärdera kommer mycket i detnäraatt som man ar-
betet. Värdet den oberoende granskningen inte underskattas,skallexterna,av

fråga balansgångoch det blir detmed andra arbetsuppgifternär ärom en
bättre ha denna i kombination medelsfördelning.med idéskapande ochatt
Genom tillkomsten museienheterna förändras Kultur-de behovetav nya av
rådet samordningsinstans. En del uppgifter harlöses bättre demsom somav
direkt för verksamheten.ansvar

KulturrådetUtredningen viktig fyllahar funktion.att att av-men-ar en
styrningen del ochseene Museerna kultursektom,ärav museerna. en av

nedanståendedärför fun-ktionerdet lämpligt hand-läggs iatt en
organisation- har övergripande inom kulturpolitiken.uppdrag Detettsom.

frånfruktbarskapar länk till andra sektorer kulturlivet och.museernaen av
överföra- mellandet möjligt erfarenheter sektorerna. Viddet gör avväg-att

föreslår Kuilmrrådets-ningen melämt olika arbetsinsatser vi: arbete:konatt
till följande uppgifter:centreras

utanför statliga;medal":förfördelning statliga. museiverksanahet deli, av
med g-rtmdbelopp behandlas" underSystemet avsnittet ommuseerna..

Kulturrådet förbörekonomisk sny12k.ndlng..U1red‘mimgn an: ansvaramenar
meddhffimtinmgprövningen. ansökningar, regler och‘ 2-ik1211in;jer’ft‘vav

dessa medel används medelför uppföljning hursamt som: avsesaw
i ktflhnrpoléisiskli syfte; och: därförI-menar utredningen:skall användas. m

samtalade.Kulturrådet han dem kompetensen:den; instans. aw.som
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avvägningar, prioriterarde och helhetsbedömningargöra krävs försom
dessa medel skall komma till Kulturrådetgod fördelaratt nytta. även

Ävenförgrundbelopp arbete inom kulturmiljövården. dessamuseernas
medel innefattas i den diskussion grundbelopp utredningen fördeom som
i 6.3.2 Utredningen vill dock betona fortsättnings-ävenavsnitt attovan.
vis bör beredningen dessa ärenden samrådske i med Riksantikvarie-av

kulturråd.ämbetet, beslut fattas Statensäven om av
2 övrig medelsfördelning. Genom särskilt anslag fördelas statligaett

nybyggnationmedel för och upprustning icke-statliga kulturbygg-av
nader. inklusive För fördelasnärvarande dessa medelmuseer. av
Boverket. Utredningen uppfattningen dessaär medel haratt storav
betydelse övergripandeoch det motivet för detta stöd kulturpolitiskt.äratt

anledningAv denna bör beslut fattas Statens kulturråd, efter hörandeav
Boverket och instanser.andraav
3 utvärdering, Målresultatanalys och museistatistik. och resultat-

ocksåstyrning ställer krav skall kunna redovisa effekteratt museerna
Kulturrådetsin verksamhet. bör ha viktig uppgift utvecklaattav som en

formerna för resultatredovisning, insamla och bearbeta statstiska data,
utveckla kvalitativa förmetoder resultatanalys och utveckla kunskap om
utvärdering för museerna.

4 stimulera och stödja utvecklingsprojekt för främja förnyelseatt av
museiverksamheten. Genom goda exempel och visa huratt attgenom

förhållningssättteknik, idéer och till publi-nyttmuseerna genom ny nya
ken i Kulturrådetoch omvärlden allmänhet kan verka stimulerande för

styrning skapa goda visionerDet möjlig-är attmuseerna. genom av nya
heter information sådana-ch sprida och kunskap initiativattgenom om
skildahåll bland landets museer.

6.5 Styrning organisatoriska lösningargenom

på kulturornrådet för kulturpolitik.organisation uttryckValet är enav
lösningarAnsvzrsfördelning sig uttryck i organisatoriska hartarsom

ocksåstrukturen hjälp-effekt, den organisatoriskastyranie är ettmen
Organisationsstrukturen fastställseffektivisera övriga styrmedel.medel att

proposition, därför lik styrningefter regeringens denriksdagen ärav
Vi har dock valt behandla dennorrnbildning. ett separatatt somgenon

explicit uppmärk-delvis därför aktörerna inte alltidstyrin:trument, att
organisationsstruktur har.styrande verkanden som ensammtr

effektdå särskilt styrande Förde inslag i strukturen harVilka är som en
kringhur haromfattning, dvs.det första det gränsernaär sattssystemets
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själva strukturen. För det andra det uppdelningen i museikategorier;är dvs.
de fem kategorierna centralmuseer, länsmuseer, kommunalaansvarsmuseer,

övrigra det tredjeFör kan organisationen styrandesamtmuseer museer. vara
andra särbeteckningar, sarnverkansmuseer. För fjärde ä:t.ex. etgenom som

organisationen styrande de mellan departement,gränser sättsgenom som
fårvilket främst konsekvenser för de ligger under ttbildnings-museer som

departementet och försvarsdepartementet.
Som framgick beskrivningen museistruktuenden svenska i kapitelav av

2 och 3 sektorn präglad den akademiska definitionen vad verk-är av a
innehålla.samheten skall Det ställs höga krav organisationför denatten

skall i officiell bemärkelse ocksåSom vi detärett noteatvara museum. en
mångaexklusiv beteckning, utesluter aktiviteter i andra linder delärsom som

museistrukturen. Samtidigt definitionenhar sektorn varit förutsätt-av av en
ning för den kraftfulla uppbyggnad museiverksamhet helalandetöverav som

1974.skett sedan Det sannolikt länsmuseema vunnitär mest att syste-som
definierats det gjort, och därmed musei-Sverigekan sägamet attsom man

såvälsina 216 logisk följd förutsittning för,med ärmuseer en av, som en
kulturpolitiken.

då ändamålsenligaVad den strukturen för fortsatt dscentralise-är mest ett
återvänder kolleltivt minne,ringsarbete. Om vi till det abstrakta begreppet

funktionenkan vi den kanske kan spridas flera Denaltörer.attnotera
underlättastatliga kulturpolitiken definierakan, antingenatt systemet,genom

försvåra dtfinitioneller arbetet för aktörerna. Utredningens förslag till av
avseddmuseibegreppet exempel organisationslösningär ä attett en som

ha styrande verkan. Den skall underlätta andra aktörers arbete.
framgår uppdel-tydligt regeringens proposition 1986/87:97Det attav

efekt. Vi harningen i och övriga avsedd ha styrandeär attansvarsmuseer en
irstruktionerutförligtciterat propositionstexten vad gäller förordningar och

begreppetför antal central- och Syftet med införaett attansvarsmuseer.
tillvara idet samlade kunnandet i skulleatt usansvarsmuseer var museerna

ansågsutsträckning. De centrala ha förstörre störreansvarettmuseerna
någradärfördetta, och kom dem benämnas ansvarsmuseerl begreppetattav

låg då dessa dels skulle verka för samverkar sinainomattansvar museer
utåtrespektive sektorer, de skulle företräda sin museisektor deochatt att

bistå dåskulle övriga särskilt länsmuseema inom respektire sektor.museer,
utsågsSamtidigt till fick de ockss finan-som museerna ansvarsmuseer nya

för det vilket 360siella arbetet, 000 kronor deo,hvart ettresurser var av
statsrådetanfördefem I propositionen den medels-att ertraansvarsmuseema.

ingåtilldelningen skulle komma i respektive ordimrie budgetatt museums
åren. vi följaktligen påunder de nästkommande Här hurexempelett treser

nåför effekt; normbildnim,styrinstrument kopplas organisa-attsamman en
tion och pengar.
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nåtillkommit för särskildaexempel de beteckningarEtt är attamat som
under början 1990-samverkansmuseer introduceradessyftem. Eegreppet av

vissa och dem beteckningenmed kopplatalet. ESytet att museer gesamman
föregentligen detsamma gällde skapasamvezrkznsmuseer är attsom ansvars-

mellan dem i högre gradnämligen stärka samarbetet attatt museer,museezr,
föremål frånsprida kunskaper och deoch i synnerhetarandra,utnyttjja att

och andra.till länsmuseercentrarla nuseema
styrande vad gäller kopp-organisationsstrukturenSluitligen är museernas

styrande effekten Genom inteVilken denling tiill lika departement. är att
försvars-övriga har ochparaply definnas; under museernasomsamma

ämnesmässiga utvecklingen bl.a.inte riktigt del denunivetrsictsmuseerna av
frånstyrsignaler kulturdepartementet ochblir förde inte utsattaatgenom

det gäller samverkanKultuirrålet så beskrivs i det här kapitlet. Närsom
säkerhetsfrågor givetvis möjlighethar demuseipedagogik,avseemd: attmm

de inte självklart deldetutvecklingsarbete bedrivs,följa är en avsom men
aktiv ansträngning.föir delaktiga krävsdet, bliat en

stå något utanför museisektorn kanskeNatcktlelen uppvägsatt avav
Åtminstone vad gällerrespektive försvaretnärhettentill universitetsväsendet

några sådana fördelar.finnas Utred-verkar det inteuniversitetsmuseerna
förrelativt begränsatuniversiteten visarningeins enkät till ett engagemang

några få isolerat liv i universitetsvärldenundantag lever deMed ettmuseerna.
Universitetenundervisning och forskning.dåligt utnyttjade inomoch ärr

förutsträckning sinabegränsadanvände endast i attsom resursermuseer
nåför kontakter med andrapopularisera forskningsinformation, eller att

utbildiningsorgan jämför kapitel 4.
områden/vapen-respektiveFörsvirsmuseerna integrerade medbättreär

för och de utnyttjas yrkes-Det aktivtslag. finns ett avengagemang museerna
profil för "det kollektivakåren. urskilja tydligarekanMöjligen man en

med försvaretinte försvarsmuseernaminnet", konkurrerarDessutom
sina huvudmän inomkonkurrerar meduniversitetsmuseernasitt somsamma

ocksåforskningsområden värnplikten har försvarmuseernaGenom storen
utställningsverksamhet.målgrupp för sin

fårmedelsfördelning. Som detockså tillviktig koppling ärfinnsDet nuen
Universitetsmuseernasfrån respektive departement.anslagsinadessa museer

genomsnitt,övriga ivarit förharmedelstilldelning änsämre menmuseer
övrigamedelstilldelninglika godhaft minstharförsvarsinuseerna somen

museer.

styrelser6.6 Museernas

fråga hursignifikativt vidoch öppenDet intressantär att museernaomen
centralmuseinivå någonintervjuade nämnerdeså det sällanar somstyrs av

styrelse-inlänsmuseinivå omedelbartkommerstyrelserna, manmen 167
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arbetet. Styrelsen kan viktigt ledningsorgan.utgöra I organisatorisktett ett
fråndär hållcentralt värdesätter .enhetemas frihet ochsystem egentligenman

inte vill kan rad viktiga ledningsfunktioner delegeras tillstyra, styrelse.en en
Dessutom kan styrelse bra tillföra kunskapsätt knytaochett atten vara
kontakter med företrädare för andra sektorer i samhället. Eftersom utredning-

tyckt sig styrelsens funktion del ledningen utveck-atten se svagtsom av var
lad distribuerades enkät till ledamöter centralmuseernas läns-ochen av

styrelser i syfte belysa styrelsearbetet. I det följande skall viattmuseernas
kort resultaten enkäten.presentera av

Enkäten sändes till 411 styrelseledamöter, dessa 109 i förstyrelsenav var
centralmuseer och 302 i styrelsen för länsmuseer. Av de 411 tillsända har vi
fått från 286, dvs. 70 %. Svarsfrekvensen något högre bland företrä-svar var
darna för länsmuseer. Av de svarande 10 % styrelseordförande, 2 %var
personalföreträdare och 3 % myndighetschef och ordförande/ledamot.var
Majoriteten, 87 % ledamöter. Drygt 60% hade suttit i styrelsen 3änvar mer
år och alla de övriga 6 år.stycken mellan l och 3 Flertalet 65 % harutom
sin ordinarie verksamhet i kommun, landsting eller statlig förvaltning.
Ungefär 30 % har sin ordinarie verksamhet inom näringslivet och knappt
10 vid universitet,% högskola eller forskningsorgan. Det kan nämnas att
85 har flera% styrelseuppdrag.

så mångaDet faktum de årsvarande suttit 3 styrelseniänatt av mer
lågantyder det relativt cirkulation iär styrelserna. Den offentliga sektorn äratt

starkt ändå mångarepresenterad, det kanske såöverraskandeär attmen
med sin huvudsakliga verksamhet i näringslivet finns med. Detpersoner

fanns relativt utbildningsväsendet. frågan skallDen härrepresenterarsom
dock styrelseledamöternas erfarenhetsbakgrund.motses en annan som avser
Ledamötemas bakgrund sammanfattas i tabell 6.2.

Eftersom skillnaderna så mellan länsmuseerär och centralmuseerstora
behandlar vi dem för sig. Som vi i42 % ledamöternavar ser anger av
länsmuseistyrelsema deras huvudsakliga kompetens Detpolitiskt arbete.att är

också många ledarskap inomär offentlig eller privat verksamhetsom anger
sin bakgrund. De centrala har inga ledamötersom museerna som anger

politiskt arbete sin huvudsakliga bakgrund. Där det iställetär majoritetsom en
fackkompetensde har inom verksamhetsområdet sinattsom anger som

huvudsakliga bakgrund. Centralmuseema har fler ledamöter har sin bak-som
i näringslivet.grund

Mot bakgrund styrelsemas sammansättning det kanske förutsebartärav
tillfrågadesvad styrelsens främsta funktion. Ledamöternaär devadsom om

såg viktigastedet i styrelseuppdraget. fanns femDet svarsalternativsom som
utformade efter tanken finnsdet i princip fem funktionerattvar som en

styrelseledamot kan fylla; makt, tillföra kompetens, bevakautövaatt parts-
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Tabell Styrelseledamöters46.2 kompetens- och erjárenhetsbttkgrund

.Centralmuseer Lättsmuseer
p

Politiskt arbete O % 42 %
Le:d:;ing offs/{Wigmom verksamhet 14 4% 1.6%
.L.£:sinimg enskild verksamhetinom 24 % %
Façkknmpetens inom 33 % 13 %museets

administrativ/ekonomisk erfarenhet 10 % 6 %
kompetens 14 % 14 %

Källa: Utredningens enkät till styrelseledamöter.

intresse, allmän insyn helt sonika fyllautöva plats. Det sistnämndasamt att en
frågade inte det vid intervjuer framkommitäven delom, attom en
styrelseledamöter någotegentligen inte har bidra med. Det välärannat att
uppenbart de styrelseledamöter bör tillse alla ledamöter haratt utser attsom en
viktig uppgift fylla i eller avseende, dvs. i de fyra övriga funk-att ett annat
tionerna.

Den skillnaden medan ledamöterna i länsmuseernasär styrelserstora att
huvudsakligen sig aktiva i ledning, sig ledamöterna i central-museetsser ser

styrelser huvudsakligen utsedda granska verksamhetenattmuseernas attsom
bedrivs ändamålsenligt. Men det kan slålämpligt tvådeattvara samman
svarsalternativen granska frånoch insyn. Kommentarer deutöva svarande
visar uppfattasdeatt som synonyma.

I så fall, till de fem kategorierna finneröversatt styrelsemasattovan,
främsta funktion allmän insyn i bådehur sköts,är utöva vadatt museet

central- och länsmuseerna, l andra hand styrelsen viktigasteäravser
funktion makt, den funktionen betydligtutöva uttalad vadatt ärmen mera

länsmuseerna. Centralmuseernas styrelser det sinavser ser mera som
funktion tillvarata partsintressen respektive tillföra kunskap,att att men
skillnaderna mellan museikategoriema relativt små.är

Är då styrelsen utformad för verksamhetensrätt behov I andraatt passa
skullesammanhang styrelserna underutnyttjadeärattman nog anse som

dåkällor tillföra kompetens. Med kompetens bådekan kunskapatt avses om
förhållanden, utbildningsväsendet, företagseko-särskilda museologi,t.ex.

någotmedia och datateknik ellernomi, kunde nyttigt förannat som vara
Några frågor lånat frånde ställt har den enkät till styrelse-museet. av

ledamöter Kommittén Förvaltningsmyndigheternas Ledningsformersom om
SOU 1993:3.använde Av de svarade den enkäten, 18% attsom angav
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Tabell 6.3 Styrelseledamöters funktioner

Centralmuseer Länsmuseer

Aktivt delta i ledningen 16 % 43 %museetav
På regeringens uppdrag granska att

ändamålsenligtverksamheten bedrivs 67 % 7 %
medborgerlig insynUtöva 6 % 38 %

rådgivareVara till museichefen 8 % 4 %
Tillvarata särskilda intressen 14 % 8 %

100 % 100 %

Källa: Utredningens enkät till styrelseledamöter.

såg sin rådgivarede viktigaste funktion till myndighetschefen.attsom vara
ocksåDet framkom funktiondet särskilt ochuppskattadatt var en som var

myndighetschefema ville utveckla.som
6.4Tabell visar majoritet ledamöterna styrelsen bör haatt atten av anser

fullt för verksamheten vid majoriteten vidär störreansvar museerna, men
Även mångalänsmuseerna. det styrelsen skallär utövaattom som anser

såmedborgerlig insyn, någondet skall förknippas formmedattanser man av
ansvar.

fråga återkommerHar styrelser Det vi till, virätt ärmuseerna menen
skall redovisa vad frågan. detrespondenterna Som vi deärsvarat ser

hela nöjda styrelserna, imed de sitter centralmuseernastagetstora men som
styrelser nöjda länsmuseerna. blandkan dockär Detän noteras attmera

något tvåangivit återfinnes museicheferdem de sämre alternativensom av
och styrelseordförande.

Tabell 6.4 Styrelsens ansvar

Centralmuseer Länsmuseer
förStyrelsen bör ha totalt ansvar

verksamheten 46 % 61 %
Styrelsen bör ha för klartansvar

frågoravgränsade 27 % 19 %
bör tillStyrelsen ha uppgift granskaatt

fullgör sina uppgifterhur museet men
någotbör inte ha 24 % 14 %eget ansvar

skall enbart haStyrelsen medborgerlig
insyn i arbete 3 % 6 %museets

100 % 100 %

Källa: Utredningens enkät till styrelseledamöter.
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på frågan: utsträckningTabell 6.5 Svar I vilken Du styrelsensattanser
nuvarande vid vadDitt täcker kompetens- ochsammansättning museum som

behövs tillerfarenhetsmässigt med hänsyn verksamhetmuseets

Utredningens enkät till styrelseledamöter.Källa:

då styrelseledamötema tillföra museetUtnyttjas den kompetens kansom
både ansågEnbart 16 ledamöterna vid central- och länsmuseerna% attav

ansågutnyttjas 67deras kompetens i hög grad. % den utnyttjas i vissatt ut-
ansågsträckning, medan 19 % deras kunnande utnyttjas i ringa utsträck-att

återning eller inte alls. Det visar styrelsen ofta underanvändäratt en resurs.
frågorna behandlade huruvida bestämmelserna iHur styrelsen Enstyrs av

regleringsbrev, förordningar och instruktioner vägledning för styrelse-ger
arbetet. svarsalternativen otillräcklig eller inte fullt tillräcklig,21 % angav

ansågmedan tillräcklig den63 den och 6 % mycket% att attangav var var
bra. Siffrorna i förvaltningen i övrigt exakt lika. Det lär finnasär nästan
anledning finns möjlighet utforma direktiv fördet styrelsearbetetattatt se om

kan vägledning för närvarande.bättre änsom ge
Kan styrelseledamötema fullgöra sitt uppdrag Tabell 6.6 visar indika-ett

frågan, från både förståstivt central-den och länsmuseer. Det ärsvar
anmärkningsvärt 29 % inte de har haft den insyn i arbeteatt att museetsanser

krävts för deras uppdrag. Visserligen har majoritet de haftsvarat attsom en
tillräcklig insyn, alla bör ha den insyn följer beslutsbefogen-men som av

flestaheterna. Styrelserna har och de de bör totaltatt taansvar, anser ansvar
kunskap och information.för verksamheten. Det ställer kravstora

6.6 på frågan: styrelsen med nuvarandeTabell Svar Hur har
arbetebeslutsbefogenheter och kunnatinsyn i prövamuseets om

bedrivs medverksamheten effektivt och överensstämmelse syfteti

Utredningens enkät till styrelseledamöter.Källa:
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Tabell 6.7 visar främst frågorstyrelserna inriktat arbetet rörandeatt
ekonomi. Personalpolitik och rationalisering har spelat liten roll,museets men

fåttekonomisk uppföljning, bokslut och revision det bäst informationär man
och där behandlingen varit tillfredsställande i ledamöternasmestom egna

majoritet policyfrågorDet knappögon. ochär värt att notera att atten anser
Verksamhetsuppföljning mångahar behandlats tillräckligt i styrelsen, och

de tveksamma till detta.ärattanger
Ekonomin givetvis viktig och det självklar förutsättning styrel-ärär atten

måste försäkra sig ekonomin god, revisionsberättelsenär äratt attsen om
till samtidigtkorrekt och medel kommer Men styrelsenäratt museet.nya en

strategisk eller borde kunna det. Kanske anledningarnaärresurs, vara en av
till ledamöter deras kompetens till ordentligt justatt tasatt varaanser

policyfrågordenna, styrelsen inte behandlar och Verksamhetsuppföljningatt
frånövrigt finns det överensstämmelse mellan läns-För stor svarenen

Samtidigt finnsoch centralmuseers styrelser. det god överens-museers en
får.funktion information de Eftersomstämmelse mellan styrelsernas och den

uppgift granska och insyn vilketmajoritet deras är utövaatt atten anser
så också sådan får.informationi ekonomi det detolkas ärtermerantar av

rådgivare/tillförahuvudsakligen kunskapderas funktionOm attvore vara -
utifrån perspektivde skulle granska policy allmän-eller ettmuseetsom

utifrån detkollektiva minnets hälsa och aktivitet hadeeller detnytta, en syn
nödvändigt med fördelning styrelsearbetet.varit aven annan

frågor behandlatspå frågan: följande harTabell 7 Svar Anser Du att
styrelsentillräckligt "i

Tveksamt NejJa

79 18 % 3 %Anslagsframställning %
Årsredovisning/bokslut 91 % 7 % l %

10 % ORevisionsberättelse/rapport 90 % %
66 27 % 8 %för verksamheten %Policy

avpågående verksamhet 61 % 33 % 7 %Uppföljning
84 14 % 2 %Uppföljning ekonomi %av

960 41 % %Organisation och rationalisering %
60 % 12 %Personalpolitik 38 %
22 % 6 %73 %Andra beslutsärende

till styrelseledamöter.Källa: Utredningens enkät
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Utredningen styrelsernas sammansättning och arbete börattanser ut-
de tjänar ställerså Detvecklas bättre krav genomtänktatt museerna. ett

urval ledamöter funktionerså Destyrelsernäs utövas; rnnsei-av att nya
enheter bör medföreslårutredningen tillsättas kompetenta. styrelsersom

främsta uppgifter blir ledning myndighet.respektivevars att litövaav samt
offentlig ocksåi Utredningen tillinsyn verksamheten. deattmenar

ingår form ellerenheterna någon nämndi bör knytasmuseer avsom
liknande, främsta syfte tillförablir kompetensattvars museet nättsamt

miljöert Ett viktigt inslag i tillseverk kontakter deti andraav att att
får medkontakter utbildningsväsendetde derasmuseerna som gagnar

med förberedelsebildning.. ledamöterna behöver ocharbete enskildaDe
instruktion inför börstyrelsearbetet, bla. formen introdu-tasom av
cerande kurser.

gåttNu har vi igenom femde styrinstrumenten månoch i viss belyst hur
de fungerar. avsnittI behandlas de återvändernästa och vi tillsammantaget
den begreppsapparat användes i avsnitt 6.1 för diskutera styrningen iattsom
museisystemet.

6.7 Problemanalys styrningen i museisystemetav

Inledningsvis talade vi styrningen i kan karaktäriseras iatt ett systemom
och styrmedel. En tentativ hypotesstyrmönstertermer styrmönstretattav var

i museisystemet kunde beskrivas präglat beroende och integration,som av
och de dominerande styrmedlen idéstyrning ochutgörs normstyrning.av
Utifrån någradetta kan frågorställa grundläggande styrningen i musei-om
systemet;

har styrningen effekt,avsedd dvs. svänger skutan rodret läggs omnär-
styrningen i utformad lämpligt ändamålsenligtär och sättsystemet ett-

hurdan Styrningens karaktär och vadär det medsätt stämmer-
institutionernas frihet och behov klara och tydliga direktivav
det följande behandlas frågornal de för sig.tre var

Styrningens6.7.1 effekter

ovanstående gårI det har vi talat hur styrningen till, vilka styrsignalerom
finns, hur de kompletterar varandra och eventuellt varandrastar utsom

effekter. Det handlar mycket hur rodret fastsatt, vilket virke detär ärom
hållerkonstruerat vilka Frågani det. dock skutanär svängersamtav som om

eller helt försden enkelt vidare vinden, och sinströmmarna tyngdom av egen
oberoende Får någrarodrets rörelser. styrningen någoneffekter, detärav 173
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bryr sig och någoteventuellt de inte skulle gjortgör följdsom annars som av
alla de styrsignaler sänds i museisystemet fråganVi skall belysa medutsom
några exempel.

kraftfullasteEn de styrsignalerna tid utnämningenav senare var av
vissa centralmuseer till skeddeDet följd utrednings-ansvarsmuseer. som av

kulturråd,arbete Statens det i förordningar till ochomsattes nya museerna
budgetpropositionen behandlade innebörden i begreppet. tilldeladesDe blyg-

dock medel för klara den rollen. Samma styrsignalextra attsamma men nya
flertalsändes kanaler och med all önskvärd tydlighet.ettgenom

Utredningens intervjuer med centralmuseer, länsmuseer och kommunala
visar samstämmighet vad resultatet. Ansvarsmuseire-stormuseer avser

formen fick inga effekter tala De berörda integöratt om. museerna mera av
det ligger i rollen vad de gjorde tidigare ioch del fall deän görsom en
mindre.

KulturrådetYtterligare styrsignal utgjordes lanserade fyra utveck-atten av
lingsprojekt för främja få ståndsamverkan mellan och tillatt museerna ange-

såutställningarlägna hamnade mellan stolarna". Ettsägatema attsom
sådant Den svenska historien. Som alla öppnade utställningarnaämne vetvar
våren framgång, på1993 och blev publik främst Nordiska ochmuseeten
Historiska del kommunala och länsmuseer.ävenmuseet men en museer

fåStyrsignalen fick önskad effekt, rörelsen rodret kurs. Attgav en ny
effekt inte effektiv. idock detsamma Bedömer vi effektivitetenär attsom vara

så publikframgången årsignalen justeras den berömvärda med det 8att tog
från färdigt organi-signal till arbete, samarbetet involverade betydligt färreatt
sationer tänkt, och spridningen utställningsarbetet varit relativt be-än att av
gränsat.

Fördelningen grundbelopp till länsmuseerna för tjänster är annanav nya en
ochstyrsignal. syfte främjaI arbetet med tvärvetenskapliga utställningaratt

Kulturrådet, direktiv,ekologiskt betonade samlingar fördelade regeringens
gått tillgrundbelopp till länsmuseerna. de 219 grundbelopp direktAv som

frånlänsmuseerna har 133,6 tjänster inrättats l99l till 1993, dvs. 61 %nya
grundbeloppen. Regeringens direktiv framhöll särskilt fyra prioriteradeav

ämnesområden: kulturmiljövård, barn och ungdom, natur/ekologi och konst.
Kulturrådet ocksåförordade marknadsföringökade satsningar och infor-

områdenatjänsterna. prioriterademation vid tillsättning de Inom deav nya
70,6 tjänster, för 32 grundbeloppen.tillsattes dvs. %nya av

hållitHade grundbeloppen helt och enligt regeringens och riks-använts
intentioner hade funnits 216 tjänster inom de prioriteradedagens det ca nya

områdena, finns det 70,6. Styrsignalens effektivitet kan följaktligen scha-nu
så medelsanvändningenblonmässigt skattas till 32 %; den delstor var av som

något, såeffekt. Skutan ändrade kursen inte alls myckethade avsedd men
avsåg.vid rodret de tjänsterna 9 naturvetartjänster.handen Av nya varsom

påtalatKulturrådet, vikten ekologiskSärskilt andra harävenmen organ, av
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kunskapsuppbyggnad vid i skilda sammanhang. Det är t.ex. ettmuseerna
genomgåendestarkt i Idéforumoch Den styrande effekten hartema museer.
låg.dock finnsvarit Inte det friska för ändamåletochnär öronmärktaens nya

någotblev det resultat.pengar
De här exemplen inte slumpmässigt valda. De visarär styreffektenatttre

kan beträffande alla styrinstrument. bådelag Som harsett normstyr-vara
ning, organisationsstyrning, ekonomisk styrning och idéstyrning låghaft

någraeffekt i exemplen. Finns intedet exempel lyckad styrning
sådanafinns också.Jo, det exempel En de förändringarna istoraav

museiväsendet har varit uppbyggnaden den regionala museistruktttren. Därav
har riksdag pådrivanderegering och varit deoch regeringen arbetarstyrcentra

bidragithar till utvecklingen. områdenNya, tvärvetenskapliga hargenom
också funnit fäste i museisektorn, Arbetets i Norr-t.ex. genom museum
köping. Både regering, kulturråd mångariksdag och Statens har i samman-
hang vikten spegla invandrarnas erfarenhet i Sverige i musei-talat attom

fårviirlden. ytterligare konkretDet uttryck i stödet till detettnu nya
lnvandrirnitiseet i Botkyrka. ingenDet tvekan museiskutan sig iär rönattom

riktning dessa styrsignaler den skulle gjort.änen annan genom annars

Typiskt för de lyckade styrsignalerna, de med effekt,snabb deär att
verksamheter. förutsätter inte förändringar iDe de gamlaavser nya orga-

nisationerna. områdenIngen behöver skära ned sin verksamhet vissa
för någotden andra. Det krävs intebygga explicit ställnings-att ut

aktivitet viktigare förutom inom regeringen,tagande är änatt en en annan
där givetvis gjort bedömning påde läggsattIran en resurser som
Invandrarmuseet har bättre effekt där Nordiska museet.än t.ex.

De ocksåstyrsignaler har god effekt verkar operativa. De ärsom vara
relaterade geografisktill utbyggnad och till ämnesmässiga satsningar i nya
former. mål,inte roller och funktioner. inte museologinsDe De röravser
kiirna, de troligtvis politiskt relativtch enkla och roliga fatta beslutär att

områdena,Beträffande de andra där exempel styrsignaler medsettom.
effekt,god det självt besitter den professionellamindre är systemet som

sågkompetansen, det finns ingen riktig enighet färdväg. Som vi imen om
kapitel finns skillnader i roller.l t.ex. stora synen museernas

också fråganenkäten till styrelseledamöter ställdes vadGenom museerna
fick alternativt mindre fannskulle de medel. Alla de svarandegöra om mera

det definiera vad skulle fick Det skullelätt göramt man om man mer pengar.
fattastyrelserna lätt kunna beslut Däremot det betyd-uppenbirligen om. var

svårare vid dramatiskligt besked vad skulle ned-göraatt om man en
många till och med det otänkbarhet.skärning; attangav var en
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styrinstrument6.7.2 Balansen mellan

vad kanske kunde förvänta sig det inte den ekonomiskaTvärt äremot man
bär flest styrsignaler till idéstyrningstyrningen Det är mestsom museerna.

påverkar riktning. Iblandi eller kombineras idé-museerna en annansom
Kulturrådetstyrningen med medelstilldelning, i form disponerart.ex. attav

för utvecklingsprojekt, eller fördelar grundbelopp för särskildamedel ända-
mål. Därmed det inte den ekonomiska styrningen oviktig,är ärsagt att men

framträdande idéstyrningen, eller ochinte lika normstyrningenden är som
organisationsstyrningen.

också styrsignalerna sigintressant hur gällandeDet görär att notera
nivåer. Innehållet strategisk/museolo-i idéstyrningen till delskilda är stor av

kulturråd påverkarBåde Riksantikvarieämbetetkaraktär. Statens ochgisk
informationsprida vad börmuseisystemet göra, samtatt om museernagenom

förhållandei till för samhället strategiskaförbättra sin verksamhethur de kan
mål kulturmiljövård, Budgetstyrningen,inom bildningsväsendet somm.m.

från till viss delföreträdesvis kommer departementet och styrelserna men
frågorKulturrådetfrån oftast operationella ekonomi ochrent somavser

administration.
vid empiriskastyrinstrument vi först denMen det tog genom-uppsom

Återkopplingen till de styrsignalergången styrning normbildning.var genom
såSom vi behandlas deförmedlas via det instrumentet över-är settsvag.som

eller demsiktligt i budgetprocessen. Vare sig departement tar enmuseer som
utgångspunkt Detför resultat och verksamheter.naturlig diskuteraatt nya

för-aktivt arbetar medförefaller inte heller styrelserna omsättaattsom om
policyfrågorEnkäten visarordning och instruktion i praktisk verksamhet. att
informationområden relativt lite beslutsunderlag ochde harär ett manav

ingående styrelsemötena.kring, och inte behandlas särskiltsom

den styrsignaler skildamån dehur frekventa-I kanman genomse
idéstyrnifxg,följer; Iverkar rangordningeninstrumenten somär, vara

kunskapsspridning opinionsbildning, 2 styrningoch- genomdvs. genom
organisation, 4 ekonomisk styrning,normbildning, styrning3 genom

6 styrmönsterSamtidigt har vistyrelsearbetet. systemetssett attsamt
Rent teoretiskt kan finnasoch integration. detkännetecknas beroendeav

styrmedel". Idéstyrning verkarochsamband mellan styrmönsterett vara
ändamålsenligt- kännetecknasoch ivanligt ävensystem-som avmera -

i ett systernisolering. Kanske krävs detautonomi och- annanven
§’2i‘1§iM15me1‘1anenhetetha,faktiskt dethar starka beroendelänkarsom

avseende medel-ffdå motstridigaz ochkrav målfinns

styrsignalerna/instrumenten kompletterarfrågan skildadeSedan är om
knappa, detdysfunktionellt. Systemetsvarandra eller verkar är över-resurser

skildaprioritera mellanmålet ledningen skallställer kravgripande att176
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uppnå målet.medel alla behövs för Kommer det signalerattsom samma om
frånprioritering de olika agerarstyrcentra som

något KulturrådetsOm kan mycket arbete cirkulerar kringsäga attman av
målen. genomgåenderollproblematiken och Den tendensen betonaär att

relation till viktomvärlden, dess kunskapscentra och kunskaps-museets som
förhållandeförmedlare, dess till uppväxande generationer. finnsMen det ock-

inåtriktade vård,så starka signaler betona det arbetet; konservering ochattom
Sådana från frånforskning. signaler kommer regeringen, riksantikvarie-

från Kulturrådet.viss utsträckning förord-ämbetet i Den läserävensamt som
så vårdinstruktioner lätt tolka dem insamlingningar och kan ochattnoga

fårområdenprioriteras. först, ochDet är nämns mest textutrymmesom som
ocksåförkonkretiseras tydligast. Det övrigt den enda museispeciñka verk-är

målen.explicit bland de kulturpolitiskasamheten nämnssom
konfliktDet inte ovanligt med mellan ekonomiska krav och andra kravär

Ser vi det styrsignaler blir det lättare analyseraverksamheten. attsom pro-
blemen. exempel hur styrsignalerna kan verka varandraSom ett mot ser

ekonomins hjälp. Vi beskrev hur Statenshur departementet medstyr ovan
för täcka 30% utgifterna.konstmuseer skall medel Iatt ettgenerera egna av

fåansträngningama penning-statiskt innebär det koncentreraatt attsystem
i utställningarstarka besökare till museibyggnadema Stockholm, ordna som

verksamheter inteöverskott medel, dra nedsamt attgenererar av som ger
intäkter. Regleringsbrevet bygger i sin regeringens förordning tilltur

tidigare redovisat däroch vi har vad sägsmuseet, t.ex.som om ansvars-
också fårmuseirollen. styrsignal, konsekvenserDet den andraär en men

målgrupp.beträffande och för vilkenvad gör, närman

visar somdetmellan attdiskussion balansen styrinstrurnentenav
törordninggrundläggande styrinstrumenlet regeringens vadmest -

99h$°¢‘5.5iVFn31mS°“-ma
någrabetoning"avKonsekvenser följd ökaditrument.
En‘Vat’Llec"1‘-L.’intemål, ñljs upp. Varförvikt vid delvisandra, nya

helhetsperspektivnågot istyrning, vilketdet inte firmsatti
huvud tagetovilja ordet iviss över taatt munnen.en

i Aföreniiátñâdmuseømáäshit ;

eftersomverklighetensamtidigtMen ärstyrs manmuseema, en annan men
inte konsekven-och analysera deninte ord för beskrivaanvänder att ser man

anledning styrningenYtterligarepraktiska agerandet. ärdet är attenserna av
många Slutligenså olika organisationer.uppdelad är processerna som

framstårfrån frihetenSom resultatsker skildastyrningen ettvarann.genom
mindre vad denfatta beslut ochför skilda enheterna ände att agera som

kundeannars vara.
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6.7.3 Styrningens karaktär

kulturpolitiska kretsar brukar ibland beskriva styrningenI musei-man av
handens styrningen.världen "den lätta Innebörden det musei-är attsom av

cheferna har hög grad självständighet, och det bör rimligtvis tolkasen av som
förantalet styrsignaler begränsat. Men hur tillvaron den enskildaär utatt ser

Utredningen harmuseichefen och hans/hennes medarbetare. observerat att
museichefer lever i värld ovanligt vad gäller styrsignaler. Detär tät ärsomen

påverkamånga efter honom eller henne, har synpunktersträvar att somsom
Ävenpå och vill driva den i skilda riktningar.verksamheten departe-om

i för inte självklarhand lätt vilket och sig slutsatsär är närmentets en man—
förordningar, budgetproposition och regleringsbrev kommer styrim-läser -
från många håll.andrapulser

skillnadenfinns skillnader mellan och den viktigaste mellanDet ärmuseer,
dåför regeringen vi landstingets ellercentralmuseer och övriga. Istället ser

kulturråd ocksåkulturenhet Statens harkommunens styr-styr.som en annan
deoch övriga. Genom fördelningen grundbidragrelation till länsmuseer ärav

Kulturrådet både ekonomisk ochberoende och styrningövriga avmuseerna
omständigheter kanidéstyrning förekomma. Under alla det knappastkan

någonnågon för kategori allalätt hand Adderasbetraktas museer.avsom
några lätta.vi flera händer, och andrastyrsignaler har är tungavaravsamman

målen ochmuseichef relativt klararimligtvis viktigt förDet ärär atten
mål ochfinns vilka viktigatydliga, det ärsamt att somen gemensam syn

också medelnågot viktigt deprioriteras lägre. Detvilka kan är att somsom
motstiidiga,månnå målen definierade, deför och i denkan användas äratt

tvåskall prioriteras. Det kan lösaslöser hur de sätt; antingenatt man
åläggs museiledningen, ellerför prioritera systemetsattatt ansvaret attgenom

vad viktigast.ärstyrcentra anger som

karaktäri-på frågan, dvs. vadUtredningens slutsats är att svaret som
med dels mängden styrsignaler,styrningen, har vigöraatt av sonserar
balansen mellan olika styrsignaler.behandlat här, och dels med Det

Mångamånga varandra.styrsignaler och dekommer motsäger syr-
målfrågorangelägnaoch handlar mindresignaler detaljeradeär änom

styrsignalernaadministrativa problem. Närtekniska och motsägerom
passivitet,följden handlingsförlamning ochvarandra blir denänsnarare

avsågs. minska antalet styrsignalerDet angelägetförändring är attsom
kvaliteten de kommer.och öka som

å sidan skalldilemmakan tyckasDet ett att museerna ena varavara
åfrån håll andra sidanböri samhället,för impulser skildamottagliga men

frågan niyåer.skildadockstyrsignaler minskas. Här detantalet är om
museiväsendet skallUtredningen öppet system,ett not-att varamenar

frånfrån många håll särskilt bildningsväzserdet.ochintrycktagligt för
iföreträdare bereds phtsstyrning kan skeformenDen t.ex. attgenomav178
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styrningskilda former idéstyrning. Denellermuseiistyrelser, avgenom
kulturråd,från regeringen, Statenstillriktas museernasmuseernasom

enkel, konsekvent ochböreventuellt andrastyrelser styrcentrasamt vara
innehåll. Utred-styrsignaler med strategisktantalbegrämsad till färreett
viktigastedessdefiniera vadmed är,ningems arbete ettatt upp-museum

påvisa målhierarkiavseddafunktioner ärdrag, attsamt en sommuseernas
styrsignaler.för enkla och klaraunderlagkan tjâänasom

svår uppgiftmedveten det utövaUtredningen väl ärär attattom en
på prioriteradede högstinrikta verksamhetenstyrning ochstrategisk att

funnits idag.problemet inteenkel uppgift hademålen. varitHade det en
måste i den härsigstyrningdock röraUtredningen att museemasmenar

prio-med klararearbetetsärskilt angelägetoch detriktningen, är att en
påbörjas eftersomstyrsignalerkoncentrationritering och med snarast,av

organisa-helsådana förändringar. Detgenomföra ärdet tid atttar en
förändras.skalltionskultur som

Sammanfattning

första kon-museisektorn. För detibeskrivitUtredningen har styrsystemet
mellanstarkt beroendekännetecknasvi styrmönstret ett en-staterar att av

Vilkalångtgående mellan dem.integration ärrelativtochheterna i systemet en
harstyrsignalernaanvändning De flestatilldå kommerde styrmedel som

organisationsstyrningnormstyrning,karaktären idéstyrning och ävenmenav
styrningframträdande ochmindrestyrningenekonomiskavanlig. ärDenär

Museisystemetobetydlig roll.relativthjälp styrelser spelarmed styrsenav
håll.olikamånga drarhänder,någon det medlätt hand,inte med styrs som

styrsignalerkraktärenangeläget ändraUtredningen det är attattanser
lämpligtidentifierat, detärbakgrund de styrmönstertill Motsystemet. av

Normstyrningenutsträckning.styrningen i ökadekonomiskaanvända denatt
framför-förtydligas,ochbör koncenterarsfylla, denrollhar viktig att menen

ekonomiskadenFördirektiv tillochförordningargäller attallt vad museerna.
anslagsframställ-kringdialogmeningsfull krävsbliskallstyrningen en

statligasammanföra deförslagUtredningensbudgetprocessen.i attningarna
beredningeffektivskapamuseienheteri fyra är sätt attett avenmuseerna

för-budgetprocessen,förenklaHuvudsyftet intemuseiärendena. är att men
sidoeffekt.positivenkling är en

framtiden,iviktig rollhaidéstyrningen bör ävenUtredningen att enanser
kulturråd harStatensmuseisystemet.vidgadedetmed tankesärskilt en

sin verksamhetinriktafylla, bör stramareuppgift ävenviktig enatt men
ocksåkulturråd tillämpaskallmuseiaktiviteter. Statensutvärdering en meraav

grundbelopp.fördelningenförhållande tillresultatanalys istrikt av
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Styrelserna underutnyttjade styrinstrument. börär De särskilt välsom vara
lämpade för effektiv, decentraliserad mångastyrning. De har positiva sido-
effekter det ligger tanke bakom utnämningen styrleseledamöter.om en av
Styrelsen kan billigt och bra för till sigsättett museet att externavara resurser

kontakter och kunskap. Kulturdepartemenetet bör utveckla stra-som ger en
tegi för tillsättning ocksåstyrelser, och det nödvändigtär styrelsernaattav ge
tydliga direktiv, helst utbildning introducerar ledamöterna tillgenom en som
uppdraget.
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rörlighet7 Kompetens, och utbildning

Inledning

üamtidauseiuuedniusen harstxävatøñer beskriva detatt
,i vårtMstarkbildningsresurs i samhälle och som eni

mycket publik.,sinstor gentemotav en
,-.w;g.MnseeLhaame¢siu insataaladematerial, sina loknlresurser och
gmedlingsformer kan våraalla sinnen unikamotsum -—.-
gäigheter upplevelsernåen publik med ochatt storJg

ocksåVart och för sig, tillsammans i samarbete, harnäraett ettmen mu-
många möjligheter inför sin publik skildra helheter och perspektivattseerna

förhållanden och företeelser, starkt idagberör och kräversom oss som en
historisk belysning.

Museema intedetta närvarande i det svenska bildningssystemetär trots
naturligt åroch önskvärt. Museema tyckssätt underett som vore senare snar-

ha utvecklat sina kontakter med övriga iäntappat parter systemetare som
skola, folkbildningens organisationer, universitet och högskolor.t.ex.

Många faktorer tillsammanshar verkat i denna olyckliga riktning. En av-
saknad för de statliga tillräckligt tydligt formuleradav, en museerna, upp-
dragsbeskrivning har haft föravgörande betydelse den nuvarandet.ex. en
situationen.

förvånandeDet därför inte antalet pedagoger, dvs. de arbetarär att som
med de förhållandevis lågtkontakterna med skolans elever, tillnära ärt.ex.

såvälantalet i de centrala de regionala Skulle efterlysasom museerna. man
områdetden formella inomkompetensen pedagogik blir antalet drastiskt läg-

många lågstatus-pedagogiska verksamheten beskrivsDen ettre. av som
område i Vidare kan konstateras i mycket liten gradattmuseema. museerna

områdetuniversitet och högskolor inom forskningsinforma-samverkar med
samverkansområdetion, naturligt förborde dessaettsom annars vara

parter.
i bildningssystemet attitydförändringFör stärka roll krävsatt museernas en

såväli krävs i det enskilda inomDet museet sommuseerna. en samsyn
målprimära för alla sina verksam-museiväsendet helhet att museetssom om

heter bildning.är
utredningens uppfattning personalens kompetens ochDet är att samman-

betydelse för den museiutveckling utredning-sättning har mycket stor somen
såvälförslag. beträffar grundutbildningensyftar till i sina olika Vad somen

nivåhöjande,allmäntfort- vidareutbildningen bör dessa,och utöver att vara 181
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fokuserade primära funktion bildningsinstitution ochmuseets somvara
omfatta alla personalkategorier.

enkätUtredningens7.1

frågorfå orientering och bredare perspektivaktuellFör rörettatt somen
personalomsättning, vidareutbildning, kompetensutveckling värderingarsamt

organisationsfrågor månadmuseiutredningen under oktober 1993sände utav
till anställda inom museisystemet.100 enkäter1
frågan avsågi enkäten beskriva de svarandes arbetsupp-förstaDen att

åtta svarsalternativ, vilka i tabell 7.1 nedan. Somgifter. Det fanns presenteras
ledningsuppgifter, dvs. de finna iden delen medvi arbetar största är attser

beskriveravdelningschefer. Det hela 22 %museiledningen eller är somsom
någonledning de tekniska kate-arbetsuppgiftersina än av merasom snarare

arbetsuppgifter peda-övriga arbetar 30 % medgorierna. Av de närmare som
katalogisering,16 arbetar medutställningsverksamhet, medan %gogik och

vård konservering.och
verksamhetsområde.forskning sitt huvudsakligaHela 12 % anger som

pedagogik,kategorierna ledning, utställning,de här femFör vi samman -
fångar Ganskaså in de svarande.forskning det 80 %katalogisering och av-

katalogi-två ledning ochmånga flera svarsalternativ,hade angivit eller t.ex.
utställningsteknisk verksamhet.eller pedagogisk verksamhet ochsering,

vidutbildatsenkäten. 85 % harhögutbildad besvaratDet är grupp somen
utbild-harhelahögskola, och det 22 %universitet eller är gruppen somav
grund-forskarnivå. utbildning efter6 svarande avslutade sin% dening av

avseendet de svarande inteefter gymnasiet. I det härskolan och 9 % är repre-
del-får välutbildadetala för densentativa för museisystemet, sägas mestutan

frågan vilket deraspersonalen. Samtidigt ställdes ämnesom-som varen av
ochsamhällsvetenskapråde. 86 humaniora sitt 7 %Hela % ämne,angav som

naturvetenskap.7 %
dåeftersomstuderat det troligtvisVi gick inte in vad närmareman

svårt identifiera sig med kategori. Den härvisa sigskulle att en grovavara
identifikationfinna ämnesmässig inom, efter-indelningen det dock lättär att

också frågafrågan. till pedagogiskVi ladealla faktiskt besvarat omensom
någondå pedagogisk utbildning,76 % inte hadeutbildning. befannsDet att

många pedagogisk utbildningå ungefär lika harsidan detandra är sommen
utställningsteknisk verksamhet sina arbets-pedagogik och somsom angav

områden.
de svarandeålders- könsfördelning 47 %med och överHur detär varav

år. 3 under trettio och deår, 41 och 50 Bara %och 33 % mellan51 varvar
ålder-med andra ord relativtåterstående mellan 31 och 40. Det18 % är envar
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arbetsområde"huvudsakligafrågan "Vad DittpåTabell 7.1 Svar är

16 %konserveringvård ochKatalogisering,
8 %Kulturmiljövård

17 %verksamhetPedagogisk
13 %Utställningsteknisk verksamhet
12 %dokumentationochForskning
6 %ekonomiochAdministration
7 %bibliotekArkiv och

22 %Ledning

museianställdatillUtredningens enkätKälla:

så många har led-återspeglar sig iförmodligen ävenvilketstigen attgrupp,
och 45 % Det55 kvinnor ärsvarande % män.deningsuppgifter. Av var

år,de under 3070 %förvånande kvinnornasåkanske inte att avvar yngre
ålderskatego-fyradefördelningrelativt jämnhade övermedan männen en

arbetsuppgift, ochledningfyrtiode underEnbart 10%rierna. somangavav
arbetsområdet.i detnågot kvinnorflerdet änmänvar

något flerenkätensammanfattning; de besvarat ärkortSom somen
medelålder 40 dock högrebåda med överkvinnor män,än engrupperna

utbildningsnivå ofta med befatt-ochmed högbeträffar männen,vad en
vård,kämområdena forskningmedarbetarmuseiledningen. Deningar i

hålla ibör läsarenkaraktäristikaDessapublikrelaterad verksamhet.och
genomgången.vidminnet resten av

kompetensutvecklingYrkeserfarenhet och7.2

möjlig-ochi museivärldensvårt arbetebytadetofta attärDet attsägs att
små. med dedetför Stämmerstimulerasutvecklas och ärlära,heterna an-att

delfrågor.problemområdet antalVi har delaterfarenhet ettställdas upp
från någonyrkeserfarenhetutsträckning hari vilkendetförsta;För man

musei-utanföraldrig arbetatsig 17 %visarverksamhet Det attannan
yrkesliv3/4 sittminst30 har%och ägnatän museerna.systemet, avmer

musei-yrkesliv utanförsitthälften35 har% änenbartDet är avmersom
akademikeräldreGruppenföreträdesvis deoch det är avsystemet yngre.~

museisektorn. Detyrkesliv inom ärsittminst 3/4tillbringat utanoftahar av
yrkesområden.och andramuseisystemetmellanlåg rörlighettvekan en

ellerhonvarit detsvarandedenandra; länge harhurdetFör museum
nästföljandeochdenna7.2 visarTabellsig just nubefinner svarethan

svarskategorierna.fyradefördelning mellandet jämnfråga. viSom ärser en
och knapptåroch 20mellan 10varitmajoritet harEn 183museum,samma
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20 har varit% år.20 Det mångaän dockär desamma museum mer av
angivit de varit kortare tid år på5än vilketattyngre som samma museum,

kanske beror intede varit länge i museivärlden. Det finnsatt svarande i
ålderskategorin år50 årvaritöver 20än ochsom mer samma museum

aldrig arbetat utanför museisystemet.som
det tredje; månFör i vad har folk arbetat andra såoch i fall, hurmuseer

länge Svaren det visas i den andra kolumnen i tabell 7.2. Visserligen har
majoritet 59 % arbetat andra det hela 41är %en museer, men som

Ävennågotaldrig arbetat återfinnshär naturligen något flerannat museum.
de människorna, det finns andra i kategorinävenav yngre men personer -

dåsärskilt de mellan år.41 och 50 Svaren visar dock det relativt mångaäratt
36 % har tillbringat kortare tid årmellan och 5 någotl vidsom en annat- -
museum.

Svaren visar den personalomsättningen, dvs. museisystemetsatt yttre
växling personal med yrkesområden låg.andra mångaDet inteär ärav som

någonhar yrkeserfarenhet alls, och få någondet har längre tidsärannan som
erfarenhet andra arbetsmiljöer. Den inre personalomsättningen, mellanav

också låg. mångaDet aldrigär varitär än ettmuseerna, som mer museum,
månoch i den varit andra det ganska kort del karriä-ärman museer en av

ren.
Frågan förstås vad lågt.betrakta högtär är och knapptAttattsom som

20 medelålder% med årmellan 40 och tillbringat50 mindreav en grupp en
fjärdedel sitt yrkesliv inom måsteän och profession be-en av en samma

lågt.traktas I andra sammanhang siffran 5-10 år%nämnssom per som en
normal cirkulation i och museisystemetsärut ett system,ur men som ser

personalomsâittning betydligt lägre.yttre
Detsamma riktvärdet kan för den inre organisationen. Visserligenanges

varierar det mycket mellan olika verksamheter, oftast intefolkstannarmen
år4-5 ställe iän organisation. Den inre personalomsätt-mer samma en

ningen kan ibland bli destruktivt dåhög, det folk inte längreär stannarmen
år1-2 i snitt sina arbetsplatser.än

Tabell 7.2 Personalmnsärtning

Hur länge har du varit Har Du varit anställd
anställd vid det någotdär annatmuseum museum
Du arbetar nu så falloch i hur länge

Mindre 5 25 % Nej, aldrigän 41 %
år årMellan 5 och 10 23 % Ja, mindre 5 36 %än

årMellan 10 och 20 33 år% Ja, mellan 5 och 10 ll %
Merän20år 10år19% Ja, 12%merän

Källa: Utredningens till museianställdaenkät
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Personalkategorier kan förväntas ha olika lätt sig inom och mellanröraatt
ocksåoch kan det bra chefspersonalärsystem, anta att stannarman om

längre befattningar. ocksåi sina Men det kan anföras det viktigt de iäratt att
ledande mångfacetteradi befattning har breda perspektiv och erfarenhets-

Såbakgrund. det inte här; det den ledandeär är aka-settsom gruppen av
sådemiker arbetar i statisk miljö.som en pass

Utredningen det angeläget alla främja rörligheten blandsättattanser
museipersonalen. Vi har skiljt begreppenmellan inre och yttreovan
rörlighet. praktisktVad kan områden Låtdessagöramuseerna oss
börja med den inre rörligheten, mellan olika Först och främst kanmuseer.

utlysa platser för gästtjänstgöring. Ett Arkitektur-museerna museum som
tvåskulle kanske kunna år.eller skulleDemuseet ta emot tre personer per

beredas möjlighet vid månaderarbeta eller fyra elleratt tremuseet -
längre. Som sökande till platserna skulle kunna personalmuseet ta emot

någotarbetar vid landets 750 Men det inte bara vid deärsom av museer.
statliga det behövs gästtjänstgöring. Länsmuseema och allamuseerna som

också sådanade övriga borde erbjudakunna möjligheter. Det mycketär
Örebronågon frånmöjligt skulle glädjeha vistasatt attmuseum av

Åjtte,några månader, någon frånGotland eller Svenskt Fjäll- och
Samemuseum vid Malmö Kombinationsmöjlighetema oändligtärmuseer.
många vi vill särskiltoch understryka det inte bara i Stockholm detäratt
skall finnas platser.

sådant många.Hur kan finansieras Möjligheterna Statensärett program
sådankonstmuseer haft dåhar här verksamhet under 1993, museet satteen av

förprojektpengar Det bra, kanske inte alltid möjlig-gästerna. åregna men en
het, får omfång.särskilt inte verksamheten förstaFör det kanett stortom

Dåtänka sig utbyggt personalutbyten. kostar det inte detett systemman av
enstaka och kan helt enkelt byta tjänster. med sig sinManmuseet. tarman

frånlön, kommer tilloch den kommer med lön sin ordinarieettsom museum
eller byter det löneskillnaderarbetsgivare, grund lev-är storaman om av-

nadskostnader. Ytterligare möjlighet söka förär atten pengar gemensamma
då ingåutvecklingsprojekt och i budgeten kan det merkostnader för vistelse

kulturrådBådedet Riksutställningar och Statensandra änmuseer egna.
förslag möjligheter fördela rörliga medelskulle med utredningens att mera

ocksåföljer ökatför projekt mellan Med detta ett ut-gemensamma museerna.
personalcirkulation.förrymme

mål statliga och alla länsmuseerOm har allaattett program som museer
år, såför gästtjänstgöring skapar det hundratalskall ha minst plats etten per

personalutbyte. troligt de i Stock-möjligheter för Det är att stora museerna
rimlig ambitions-och kan fler kollegor. Enholm, Göteborg Malmö ta emot
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åstadkomma 200minst möjligheter förnivå förinomär ettatt programramen
år.gästtjänstgöring under ett

kompetensutveckling, skallförsta vifördelarna För detVilka är som se
och vistas i miljö. Förarbeta med kollegorlärnedan. Man attatt ennya nyav

har i sittnätverk kontakterandra byggerdet nyttasom man avman upp av
intresset förmöjligheterna och sökadet tredje ökarfortsatta arbete. För att— —

bådefrämjas,stadigvarande. Cirkulationenarbetsplatstillsig annanen
långoch sikt.kort

museimiljön ochdå rörligheten, den mellanLåt den yttreseoss
kan situationenproblemen och hurVilkai samhället.andra sektorer är

såmuseimiljön starktproblemgrundläggande ärförbättras Ett är att
och konst-etnologer, arkeologerutbildningskategorierdominerad treav

liten. vik-utanför Destoarbetsmarknadoch deras ärhistoriker museerna
tek-dettautanför museisektomkan arbetadet de görtigare t.ex.är att som

På sikt börm.fl. längrefotografer, pedagogerekonomipersonal,niker,
iockså andra utbildningarhartill sig personalknyta sommuseerna

lingvi-sociologer,historiker,akademikerna kan detBlandbotten. vara
blandningMedoch andra.ekologer, lantmätarestiker, biologer, en annan

personalomsättning.för hälsosammöjligheternapersonal ökar enav

mycketkanske harmuseipersonalengår för delinte blundaDet att att en av
arbets-tider högmiljöer, särskilt ii andrasvårt finna arbetsmöjligheteratt av

marknaden.dykerhård de arbetenkonkurrenslöshet och uppsomom
musei-förMuseiledningen desig självt.kommer intemöjligheterNya nyaav

arbetsförutsättningar,andraaktivt skapainitiativenheterna bör attta mera
Enmiljöer.myndigheter och andratill företag,riktade insatsert.ex. genom

ochvidaremuseityper bör arbetaför olikamed företrädare ut-arbetsgrupp
från statsverketTill kan knytasidéer. dessaveckla dessa experter som

personalfrågor. Möjligheternamed denna attprofessionellt arbetar typ av
ocksåinternationellt börutbytet prövas.vidga

inre och rörlighet,sig för elleranledningen intresserafrämstaDen yttreatt
organisationens lärför-har tillför koppling dettapersonalomsättning, denär

förkännetecknasorganisation brukar öppenmåga. lärandeEn att vara ny-av
medmänniskortillströmningoch Enform ideerheter, i annanavpersoner.av

på organisatorisktindikationbakgrund brukarocherfarenhet gottvara en
Rörlighetmuseisystemet aspekt,då lärandet i ärmeddetlärande. Hur är en

Med vidare-skilda slagvidareutbildning ärmöjligheten till en annan.avmen
ochfrån seminarier till hel-allt i 2 dagarsmycket;utbildning kan man mena

finns mycket denakademiska Dethalvårslånga kurser poäng. avgersom

186



rörlighet och utbildningKompetens,

vidareutbildningbehovpå frågan Du Ditt"Anser är:Tabell 7.3 Svar av

Kvinnor MänTotalt

9 %%10 % 11Väl tillgodosett
39 %35 33 %Någorlunda %tillgodosett
35 %31 %33 %tillgodosettriktigtInte
17 %25 %22 %Dåligt tillgodosett

100 %100 %100 %Total

museianställda.enkät tillUtredningensKälla:

utbildningstillfällenflestaDeprincip inget deniförra sorten, senare.avmen
oftastmindre 14 dagar,seminarierkurser och änkaraktärenverkar vara av

utbildningstilltälle.begränsade till ett
vida slagaktivitet dettatillfrågade deltagit i endahade inte8 % de avenav

sådana aktivi-10deltagit iåren, % hadefem 24 änunder de senaste mermen
deltagit mel-gånger, hadeoch 30 %och 5deltagit mellan lhade38 %teter.

någonmedvaritgånger. genomsnitt hade varjelO I typlan 5 och omperson
år.varjevidareutbildningsaktivitetav

ålder.ochberoende könskillnad inomdock vissfinnsDet gruppenen
utbildning deimitten deltagit änåldersgrupperna iförsta harFör det mera

kvinnorhardet andraäldre 50. Förrespektive de över30underyngre
någondeltagit iinteså 10 %till exempel har männendeltagit män;än avmera

förfördelade.varit likakvinnornamedan 6 %utbildning alls, av
behovderasmajoritet intedetvisar innebärSom tabell 7.3 attatt anseren

10inte %tillgodosett, ochsärskilt väl änvidareutbildning attär ansermerav
många, detutbildningtillfällen för ärantaletTrotsdet väl tillgodosett.är att

Därförerbjuds.föredragningar ärellerseminarier, kurserganska korta som
rättvisande. Manmåttet presenterades intekvantitativadetkanske ovansom

år ganska bra.i sigutbildningstillfällenågot ärkunde förledas atttro per
och kvinnor.mellanockså skillnadervissa mänvisarTabellen

kompetens-både behovderasfler kvinnorIntressant att avansernog
dubbelttillgodosett, detväl är ändåligt tillgodosett ochutveckling är mermen

kategorier-hållt till lagomsigharkategorin. Männenså många i den senare
de25 %nästankanDeti mitten. värt trots attatt notera att svar-avvarana

femunder deseminarieraktiviteter,minst 2 senastedeltagit i etc.ande per
så demycketutvecklasde har kunnat10 %åren, inte än att sommeranser

behövt.

lärandetillKällor7.3

Vimuseipersonalenlärande blandtillkällornadå viktigastedeVilka angavär
kompetensutveckling ochlärande ochtillkälloralternativtänkbaral 1 som 187
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bad de svarande och rangordna de viktigaste. Resultaten itreange presenteras
tabell 7.4. Alternativen i tabellen ordnade efter första prioriteringen,är sedan

andra och tredje kolumnen respektive prioritering. En semi-anger angettsom
narier första prioritet, kan ha informella kontakter med kolle-t.ex. angettsom

andra prioritet. För värdera respektive källa den totalaäratt poängengor sotn
i kolumn relevant. många4 Den hur de svarande respek-nämntanger av som
tive alternativ bland de viktigaste källorna till lärande. Vi bör dettre nämna att
fanns möjlighet någotytterligare i svarsalternativ, detöppetatt ta ettupp men

inte handfull gjorde det. finnsDet sannolikt ingentingänvar mer en som som
viktigare de 1l nämnda kompetenskälloma.är än

klan viktigasteDen källan till lärande informella kontakter med kollegor.
Den vinner i alla kategorier. Därefter följer studiebesök vid andra museer

därefter följeroch läsning böcker tidskrifter museifrågoroch ochav om
skriftligt material, det stod i enkäten. Egen forskning ochannat externasom

ocksåkontakter viktiga källor till lärande, formaliserad vidareutbild-är men
så lågt,ning värderas inte högt. Kurser rankas seminarier värderasmen

ganska högt.
från.Lika intressant vad inte lär Man lär inte styrelseär att notera man av

ledningoch observandum beträffande chefsskap,ett lär inte konman av

Tabell 7.4 Källor till lärande

Prioritet Prioritet 2 Prioritet 3 Totalt

Informella kontakter med
kollegor 17 % 16 % 20 53 %%
Böcker och tidskrifter om
museifrågor 13 %% 12 % 13 % 38

forskningEgen 13 % %7 % 10 % 30
Kursverksamhet %ll % 5 % 5 % 21
Seminarier 11 % 14 % 9 % 34 %
Studiebesök vid andra 1511 % % 15 % 41 %museer
Kontakter utanför museisystemet 10 % 11 % 11 % 32 %

i branschorganisationer 6Möte % 6 % 4 % 14 %
med museipublikenMöte 4 % 5 % 8 % 17 %

Konsulter och andra tjänster som
upphandlas 2 % 5 % 3 10% %museetav
Kontakter med ledning och styrelse 2 % 3 % 4 % 9 %

Svaren i kolumn och 3 procentuell andel respondenternaanger av
respektive källa viktigast, viktigast och därefternästsom angav som

viktigast. Kolumn 4 procenttalen till helhetspoäng försummerar en
respektive källa.

Källa: Utredningens enkät till museianställda

188



Kompetens, rörlighet och utbildning

inte Påsulter, och lär publikkontakter. det hela fram-stora tagetman genom
träder bild slutet lärsystem. Man lär sina kollegor, informellt ochetten av av
vid studiebesök. Man lär läsa och forskning. Vanligaattgenom genom egen

kontakter betyder del, de fokuserade via konsulter,externa en men mera -
med publik och ledningen såbetyder inte mycket. Seminarier ochgenom -
kursverksarnhet betydligt mindre värda kontakterär med kollegor.än

En viktig slutsats detta de förslag lades framär att attav som ovan om
ocksåfrämja inre rörligheten verkligenden har viktigaste effekt stärkaattsom

lärandet i organisationen. De anställda själva tydligt uttryck för detta iger
på enkäten. Den kort sikt och med begränsade medel till för-svaren som

fogande personalbyte och gästtjänstgöring i skapar brasatsar satt system
inlärningssituationer. behöver inteDet kosta de direkta utgifternasystemet,
för och traktamente marginella. Bostadsfrågor kan finnaär lättare enklaresor

nåroch billiga lösningar utbytet volym. effekternaMen i lärandenär störreen
troligtvis höga. sannoliktDet det kostnadseffektiva främjaär är sättetmest att

Ävenkompetensutveckling i organisationen. inomlärande organisationenom
önskad personalen och effekterna fåhöga bör dock personalen impulserär av

utifrån. Detta kan i utbildningen.nästaett stegses som

7.4 Hinder för lärande

ocksåMen vi har behovet kompetensutveckling inte riktigt välärsett att av
måste dåtillgodosett. Det bero brister eller otillräckligt utnyttjande deav

olika källorna till lärande. Som vi utnyttjar varandra inomsett mestman
och det kollegor viktigasteden källan till lärande. Varförärsystemet som-

lär inte mer Vad det behovet inte väl tillfredsställt Viär gör ärattman som
något10 tänkbara anledningar delvis överlappande och vaga, samt ettangav

Återigensvarsalternativ. det ingen valde meddelaöppet nästan attvar som oss
något alternativ. Tabell 7.5 redovisar resultaten med metodannat samma som
tabell 7.4.

Två hinder överskuggar alla andra; brist tid och Delvis Över-pengar.
lappar varandra; tid ibland inte alltid.de För medär ettpengar, men museum

kan det kosta mycket sända folk kurs, dels direkta kost-attmagra resurser
avgifter, ocksånader och traktamente, indirekt i formresor men av ar-som

bete inte blir gjort eller kräver övertid andra. För den enskildasom avsom
svårtmänniskan det tid, särskilt för längre tider komkan sättaatt avvara av

petenshöjning.
också så viktigast förverkar de källor till lärandeDet ärattvara som

långsådant tidmuseipersonalen relativt billigt, in-är är tarsom men som
forskning. Struk-formella kontakter med kollegor, studiebesök, läsa, egen

inlärningssituationer kurser och seminarier tenderar mindreturerade att tasom
å såsidan dyrare och inte högt värderade itid, andraär är systemet.men -

189



SOU 1994: 51

Hinder lärandeTabell 7.5

HinderHinder l Hinder 2 3 Totalt

% 12 % 59 %30 % 17Tiden räcker inte
21 18 66 %27 % % %Bristande ekonomi

personalpolitikSaknas
12 33 %10 % 11 % %lärandeför

3613 % 15 % %8 %Rutinarbete prioriteras
inteSystemet är öppet

15 %6 % 5 % 4 %kunskapför ny
366 10 % 10 % %inte lärande %Traditioner premierar
24 %5 % 7 % 12 %samlande instanssaknasDet

dåligt 15 %5 % 7 %för 3 %Utbudet kurser äretcav
6 15 %6 % %lära 3 %finns för tillfällenDet att

% 11 %5 % 4lära 2 %incitamentDet saknas att
andel respondenternaprocentuelloch 3i kolumnSvaren avanger

därefterviktigast ochviktigast,respektive hinder nästsomangavsom
förhelhetspoängprocenttalen till4viktigast. Kolumn ensummerar

hinder.respektive
museianställdaUtredningens enkät tillKälla:

rutinarbetehinder;förstås medtid hängerBristen attett annatsamman
förstås lednings-arbetet, och deti det dagliga ärblir lättprioriteras. Det en

långsiktiga och kort-avvägning mellansåtill de anställda rattsak göratt se
personal-genomtänktbristendetDock verkarsiktiga behov. att ensom

ganskalärandeoch främjautveckla kompetensen är stortpolitik i syfte ettatt
lig-hindertvå kommerförsta tid och pengarEfter dehinder. somen grupp

traditionpersonalpolitik,bristenbegreppsmässigt;varandranära enger
priori-måsterutinarbetenytänkande,premierar lärande ochinte samt attsom

med tidde första problemen ochvardagliga arbetet. Omi detteras pengar
så kundeallvarliga. En hypotes deframstod de säkertlöstes, attvarasom nog

huvud existerar.problemetorsaken tilldel överkanske tagetär attav
Även inte betraktasvilka hinderdethär kan värt noteraatt somsomvara

det saknasmycketdet första detallvarliga. Försärskilt är attangersom
lärande. Vi dethinder fördeteller attincitament, veträttare ettsagt, att vore

någotheller harknappastnågra ekonomiska incitament,finnsknappast som
så mycketdet inte IntetydligenMeneller karriär görmed befordran göra.att

kurser och semina-någon utbudetframstår verklig bristdetheller avsom
inte riktigt vaddessakanske beror ärtillfällen. Detbristrier, eller att

till lärande. Viviktiga källorvadefterfrågas jämför igen med ärsomsom
vidareutbildning,församlande instanssaknassvarsalternativettgav som

såg hinder.många detintedet ettsomsommen var
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Sammanfattningsvis vi tillfällena för vidareutbildning formiattser av
konferenserkurser, seminarier och skevt fördelade iär systemet, attmen

många ändå får någonganska del så år.möjlighet varje Engottav som
del respondenterna dock deras behov kompetens-stor attav anser av

tillgodosett. efterfrågasutveckling Det dock knappastär ärsvagt som
kurser, seminarier 0.dyl. De högst värderade källorna till lärande är

informella kontakter med studiebesökkollegor, vid andrasnarare museer,
möjlighet läsa och forskning. Olika impulser värderasatt externaegen

lågt.jämförelsevis Man kan museisystemet föredrar lära sigsäga att att av
självt.

Behov utbildning7.5 av

utbildningsfrågornaDet allmän uppfattning hos museipersonalenär atten
fortfarande tillfredsställande lösta. förväntningarMan medveten deär är om
och krav samhället ställer kommit tilloch uttryck i demuseerna som

statliga museiutredningarna och i de och studier gjortsöversynersenaste som
andra huvudmän. Det kraven Ökad integration iär t.ex.av en museerna av

olika discipliner anknyter till opinionsbildning, samhällskun-ämnen som-
miljövård idé- lärdomshistoria, sociologi,skap, ocht.ex. stats-etc som

frånkunskap, ekonomisk historia, kulturgeografi, ekologi, lantbruks-ämnen
nivåhöjningoch skogshögskolor m.fl. Till detta kan läggas kraven en

inom området pedagogik.
personal i huvudsak delar de synpunkter fram-Att ävenmuseernas som

framgårkommit museiorganisationernas programhandlingar ochav egna av
önskemålde kommit till uttryck i skrivelser ställda till museiutredningensom

Lttbildningsfrågan.i Sveriges museimannaförbund SMF detattanser upp-
stått innehållet museiämnenaväxande klyfta mellan i de traditionellaen som

arkeologi och konstvetenskap och verksamheten den be-etnologi, som nu
framför vidare den normala museimanna-drivs i Förbundet attmuseerna.

fortfarande med endast traditionella museiämnenutbildningen är en examen
detmuseivetenskapen fram SMFväxt ämne. ärett atttrots att egetsom anser

utbildning museivetenskap/museologi ochsjälvklart museiman ska ha iatt en
på Förbundet förordar museivetenskapden ligga minst 40bör poäng. attatt

forskarutbildning och fasta forskar-med professurer,inrättas ämneegetsom
resurser.

kontinu-Frågor museipersonalens grundutbildning och detgällt storasom
flertal utred-vidareutbildning har behandlats ifort- ocherliga behovet ettav

såvälomfattat grundutbildningen1960-talet. harningar mitten Dessasedan av
påbyggnadskurser. behovsöversynenDenbehoven senaste genom-som av

Carldåvarande museichefen vid Bohuslänsfördes 1988-89 museum,av
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UHÄ,påCullberg Universitets-uppdrag och högskoleämbetet, och resul-av
terade i Museianställdas fortbildning och vidareutbildning: kort-rapporten

UHÄ-rapportpå högskolenivå,kurser 1989:1. I frågorrapporten penetreras
rörande grundutbildningen dåendast översiktligt direktiven tyngd-attanger
punkten i utredningen ska läggas fastställa behoven fort- ochatt av
vidareutbildning hur denna ska organiseras.samt

föreslårUtredaren i sin bl.a. enhet med arbetsnamnet FOMUrapport att en
förFortbildning museianställda inrättas för samordningen utbildnings-av

verksamheterna och denna enhet förlägges till universitetet Umeå.i Loka-att
Umeåliseringen till motiveras med där har Sveriges första institutionatt man

för museologi därmed förutsättningaroch finns för utveckling inomatt en
högskolan de tidigare kallats museiinriktade ellerämnen musei-av som
speciñka och inte höra hemma inom högskolan.ansettssom

framgår sågremissvaren i allmänhet mycketAv positivt utred-att man
ningen vad beträffar behovsanalyserna förslagoch dess till utbildnings-
områden. Förslagen kom emellertid, beklagliga skäl, till genomförande.av

vidareutbildning7 5 1 Fort- och. .
Samrådsgrupp för utbildningsfrågor

fort- museikårenBehoven och vidareutbildning kvarstod naturligtvisav av
och hade dessutom, utredningen, klargjorts begripligt sätt,ettgenom
vilket föranledde krafter vid. finnsDet här detaljeratatt tog utrymme attnya

förlopp, frånbeskriva detta initiativ samladesmen genom ansvarsmuseerna
från olika utbildningsanordnare tillgängliga kurser i katalog tillen som en

ocksåbörjan distribuerades Sedan tillkomsten Muse-av ansvarsmuseerna. av
samrådsgrupp utbildningsfrågorför 1992, SUM, denna för atternas svarar

utbildningsmöjlighetema för landets museipersonal samlas ihop och presente-
i distribueraskatalog, Svenska museiföreningens försorg.en somras genom

Utbildningsanordnare universitet olikaoch högskolor, kanär museer som
erbjuda kurser i varierande Publik-Länsmuseernas och profilprojektämnen,

våram.fl. I katalogen kurser nordiska grannländer kanävenpresenteras som
erbjuda.

Samrådsgruppen utbildningsfrågorför tillkom Svenska museiförening-
fråninitiativ och med sin sammansättning ledamöterutgör avens ansvars-

samarbetsråd,centralmuseerna, Kommunala Länsmuse-museersmuseerna,
samarbetsråd, Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, Svenskaernas

Umeåmuseiföreningen universiteten i Göteborg och under nuvarandesamt
utbildningsfrågoromständigheter betydande kraft för samordningen aven

kulturmiljövård.berör personal inom ochmuseersom
behov fort- och vidareutbildningUtredningen har detnoterat att, stora av

sambandför personal kom i dagen 1989 i med Carl Cullbergsmuseernas som
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fram till museisystemet och andra tagit flerlettbehovsöversyn, parter,att
några årjämfört med för bara sedan,utbildningsinitiativ och kursutbudet,att

pågående ioch varierat. Det arbetet denblivit rikareavsevärt nu ovan-mer
utbildningsfrågorSamrådsgruppen kultur-för för ochnämnda museerna

för utbildningsbehoven hosmiljövården borde rimligtvis borgaSUM att
genomgångfår och utbildningsinitiativmuseipersonalen tas.attnoggrannen

Publik- och profilprojektLänsmuseemas

hittills berört länsmuseemasutbildningsinitiativ i huvudsak endastEtt som
samarbetsråd går1991. DetLänsmuseemaspersonal ut atttogs manav

kulturråd skulle kunnagrundbelopp fördelade Statensmed hjälp avav
personal under försöks-för länsmuseernasgenomföra antal kurserett en

fr.o.m.Kulturrådet stödet, januariår. det önskadeperiod tre somgavom
uppgått 1,6 miljoner Kurserna hartill drygt kronor.1992 juli 1994 ut-t.o.m.

hittillsPublik- och profilprojekt och har be-inom Länsmuseemasarbetats
projektled-marknadsföring, service, försäljning,handlat ämnen t.ex.som

utställningsteknik, scenografipublicering, kulturresor,ledarskap,ning, etc.
kostnadsfria, till början endastinledningsvisKurserna, var envarsom

våren 1993 depersonal. Sedanför är öppnatillgängliga länsmuseernas
arbets-kursför 9 000 kronorför alla dvs. ärlika villkor oavsett vem somper

framgåri februari 1994delgivits utredningengivare. delrapportAv attsomen
ordnats.dittills deltagit i de kursertotalt 428 sompersoner

Nordiskt samarbete

museiutbildning börnordiskt samarbeteMuseiutredningen att gesomanser
våra förför grannländermuseiföreträdarevarit i kontakt medallt stöd. Vi har

fråga. Utredningenstånd samarbete i dennaformaliseratsöka till ettatt mer
Gerd Aarsland Rosander ochgenomfördesden studiehar tagit del avsomav

museumsråddåvarandepå den norskauppdragGöran Rosander statensav
museumspersonalen i Norden,etterutdanningjour OmáKunnskap av

fått sinfrågorna i dennamuseumsråd i drag1989 ochStatens att grovaanser
frågorna nordisktUtredningen har inhämtatbelysning.nödvändiga att om

nordiskautbildningsområdet behandlats denyligeninomsamarbete ut-av
nordiska länd-deöverenskommelse mellanFörslag tillbildningsministrarna.

minister-Nordiskautarbetats inomutbildning hartill högretillträdeerna om
demånad Innebördenmaj 1994.undertecknad i ärrådet blioch attväntas

får nordiskatillträde till destuderande bättreländernas sättnordiska ett
museibran-vidare konstateratUtredningen harutbildningar.ländernas att

underlag förfinnssmå specialornråden, rimligendetfullschen är somav
och vidareutbildningdriva fort-kontinuerligtnordiskt landenskilti varjeatt
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Förutom rationellt nyttja begränsade ekonomiska skulleattom. mer resurser
sådant samarbete aktivt bidra till omfattande nordiskt kontaktnät.ett ett mer

fråganMuseiutredningen därför nordiskt utbildningssamarbeteatt äranser om
viktig.

7.5.2 Universitetsutbildning

Umeå universitet

Umeå universitet erbjuder vid sin humanistiska fakultet utbildnings-ett
kulturmiljövård.för museiverksamhet och Programmet, ärprogram som

förknutet till Institutionen museologi, omfattar grundutbildningsprogram,ett
fristående fortbildningskurser.kurser och

Grundutbildningen omfattar sju terminers studier 140 Denpoäng.
tvågrunden terminers studier vid den museologiskautgörsgemensamma av

institutionen. kombineras femDe med terminers ämnesstudier, ettvarav
C-nivå,huvudämne ska läsas till dvs. tenniner. Huvudämnen arkeo-ärtre

historia, idéhistoria,logi, etnologi, konstvetenskap och museologi. Pro-
forskarutbildning. fri-kan byggas med Somgrammet ger en examen som

stående kurser kan alternativa inom tillgodoräknasämnen programmet som
kvalifi-humanekologi, kulturgeograñ, pedagogik och sociologi. Dettat.ex.

särskilt för yrkesverksamma i kulturhistoriska kulturmiljö-ochcerar museer
vårdande nivå.regional och kommunalorgan

studerar hurfinns kärna museologi, detI ämneprogrammet en av som
vårdar förmedlar kulturarv. Utbild-människan i samhället, och materielltett

den museologiskaningen behandlar begreppen det museologiska objektet och
föremålfysiska form lösaDet förra de objekt antingen iavser avprocessen.

bildareller fasta kultur- och naturminnen i den miljön tillsammansyttre som
inför-materiella kulturarvet. de faser objektetsdet Det senare avser som
urval,omfattarlivande med kulturarvet i samlingar och bevarandeplaner -

vård Förståelsenförmedling. fördokumentation, och dessa begrepps inne-
mångvetenskapligtbörd förutsätter eller Betydelsentvär- synsätt.ett av en

museologisk skolning för den blivande museipersonalen uttrycker Per-Uno
Ågren, ansvarig för utbildningen, i tidigare utbildnings-är omnämntsom

detta sätt:program
pågående förändringarnaunder 1900-talet museilandskapet,De av av

på och växande kulturpolitiska och ekonomiskasamhällets iengagemangsyn
kulturmiljövårdensoch utveck-verksamheten inresamt museernas egenav

växande betydelsen museologiskden skolning.ling, anvisning om avger en
kultur-miljövård har kraft oberoende ställning kultur-och i sinMuseer somav

samhällsuppdrag förmedla den miljöhistoriska erfarenhetinstitutioner attsom
föremålssamlingar den fysiska omvärldensfinns representerad ochisom

deföreträdare förväntas skall ha för-minnesmärken. Av institutionernas att
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på givandemågan och modet konfrontera med historien, fram-sättatt ett nuet
förflutna, fortgående dialog med det samhälle där detiden med det i en ver-

kar.
såväl grundutbildningen fortbildningen analyserasI som museernas egen-

institutioner. Helhetssynenvisuella det museala och kultur-art som
vårdande fasthålles genomgående. Förmedlingsuppgiftensamhällsuppdraget

framträdandeoch därmed bildningsaspekten i verksamhetmuseernas ges en
undervisning. Vid institutionen har kontakter i grundut-plats i all näraman

bildningen de fem huvudämnenas institutioner, Forum för tvärvetenskapmed
friståendeVid institutionen erbjudsPedagogiska institutionen.med ävensamt

frånmöjligt för studerande andra discipliner väljakurser, detgör attsom
ämneskombinationer.museologi i individuellaelementsom

internationellt kontaktnät och organiserarInstitutionen väl utvecklathar ett
årligen två inbjudnainternationella museidagar, med utländska experter som
föreläsare.

Göteborgs universitet

1960-talets specialinriktad utbild-universitet etablerade vid slutGöteborgs en
kulturvårdande fältet. Verksamheten, sedan dess byggtsning inom det som

kulturvård Kultur-Institutionen för och benämns dennabedrivs vidut, av
vårdshögskola. mitt har institutionen byggt samlade,Sedan 1970-talets upp

tvärvetenskapliga fakultetsövergripande utbildnings-helintegrerade och samt
och museivetenskap. Manför bebyggelseantikvarier, konservatorerprogram

kulturvård, museivetenskapligai innefattande samtligaforskarutbildningger
delområden. orien-kulturvårdande organiseras olikaoch Härutöver typer av

kulturvård inklu-högre specialkurser inomteringskurser, introduktioner och
Institutionen har väl utvecklade internationella kon-derande museivetenskap.

områden.inomtakter sina

tillräckligautbildningarNuvarande

för musei-finns grundutbildningkonstatera detMuseiutredningen kan att en
Utbildningen iUmeå universitet.universitet och vid Göteborgsvidpersonal

från Vidavseenden varandra.skiljer sig i väsentligaUmeå Göteborgoch
ståndpunkt,utifrån klar museologiskUmeå universitet tyngdpunkten,är en

uppgifter.förmedlandepå heltäckande utbildninglagd museernasen
kulturvård,för harInstitutionenuniversitet,vid GöteborgsUtbildningen en

vårdande delarnakulturbevarande ochdeklar inriktning museernasav
förnationellti detdärmedverksamheter och närmasteutgör centrumett

universitetsinstitu-ovannämndaför dekonservatorsutbildning. Företrädarna
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bådationerna har givit uttryck för behov finns för samordning dematt en
emellan.

Utredningen emellertid utbildningarde för närvarandeattanser som
finns tillräckliga. De traditionär ämnen meriterandeansettssom av nog

fåför anställning konsthistoria, etnologi, arkeologiatt ett musem — -
flestaoch de i museisystemet för närvarande i sinhar grundexamen,som
Museipersonalen,räcker inte. den blivande och den iär utesom nu

behöver dessa gedigen museologisk kunskaputöver ämnenmuseerna, en
den institution den skall Riskenverka finns lockas inattom annars man
inomvetenskapligi utveckling de läst och fört med sigämnenen av man

in i i stället för nyttja dessa hjälpvetenskaper i denmuseet, att som
museologiska De anställda skall ha utbildningprocessen. en som ger
kunskaper institutionstyp och vilka förväntningarmuseetom som om
samhället har detta. bör finnas ettårigDet kompleterande,en,
museologisk utbildning i form mastersutbildning, i Sverigeav en

magisternivån.motsvarande den s.k. Denna utbildning börnärmast er-
bjudas personal distansundervisning föräven attmuseernas som

såmöjliggöra högt deltagande möjligt.ett som
arbetaAtt upplevs del konservator, peda-ett attmuseum av en vara

såsnickare, antropolog eller arkeolog. viktigtMen väl och kanskegog,
viktigare känna professionell museiperson. Dettaärännu äratt att man en

måste avspeglas i form utbildningsmöjligheter tydligare sätt.ettav

målmedveten personalpolitikEn

förhar konstnärlig frihet nyttja tänkbara uttrycksformerMuseerna allaatten
nå frittmed sina olika verksamheter. har möjligheterDe attatt nya grupper

uppnå mål.personalpolitik för ingadriva sina Det finns formella kravatten
från uppdragsgivare personalen ska ha läst vissa akademiskaattmuseernas

uppnått nivåviss akademiskeller ha för kunna arbeta iämnen att etten muse-
vill utredningen ha den akademiska utbildningenMed detta sagt attum.

undervärderas. Utredningenforskarutbildningen skaeller tvärtom attanser
nivåhöjning iför kompetensen inte minstdet finns behov av museernaen -

förska fler människorden pedagogiska medöppnamen museerna vara en-
fallet. Utredningenutbildningsbakgrund vad vidareän ärsom nu anserannan

låga hinder förrörligheten personalden hos musei-utgör ettatt museernas
Något personalcirkulation finns igenomarbetat förutvecklingen. program

fåbör tillfälle tillUtredningen vidare personalenmuseisystemet. attanser
organisationer bör hagästtjänstgöring i myndigheter, näram.m. som man

Invandrarverket, SIDA,med. Här kan exempelkontakter nämnassom
naturvårdsverk, Skolverket m.fl.Statens
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vill utredningen föra fram vikten personalpolitikMed detta attav en
beskrivna inriktningenförs främjar den utvecklamot att museetsom ovan

institutionstyp till och dynamisk bildningsinstitution.öppensom en
förslaget museienheterUtredningen har med sökt underlättaom nya en

sådan En utvecklad personalpolitik kommer ha betydelseatt somprocess.
framtiden.vägledning för museiutbildningen i

Sammanfattning

utgångspunkt för ställningstagandenhar, alla deUtredningen som somen
betydande, underutnyttjad,gjorts, mycketsett museerna som en men

vårt utbildningssystem.i formella och informella Detbildningsresurs som
förmåga fungerakostnader drar deraslegitimerar de är attstora museerna

förhållande föränderligt samhälles kunskapsbehov.i till snabbtdynamiskt ett
stoffförfogar historiskt ochmed deDet unika överär att ettmuseerna

våra mottagligaförmedlingsmöjligheter alla sinnen och göröppnar osssom
för all kunskap.

utbildningari allför liten grad erbjudsUtredningen har konstaterat detatt
förmedlande verksamheter. Museernaför arbeta medde skall museernassom

utbildning i pedagogik,har professionellbör förfoga personal,över som en
scenografi Utredningen vidare detdramapedagogik, journalistik, attetc. anser

ettårig utbildning i formför kompletterande,i Sverige finns behov enaven,
museologiska kunskap,skall den nödvändigamastersutbildning. Dens.k. ge

många institutionstyp ochmuseianställda,saknas hos museetom somsom nu
vilka förväntningar samhället har detta.om

låga kännetecknarden personalrörlighet,Utredningen att mu-somanser
Internationellt personalutbyteutveckling.seisystemet, skadar branschens
våraså nordiska grannländer. Ut-aldrig inte medförekommer gott enssom

förordarförhållanden otillfredsställande ochhögstfinner dessaredningen att
inomför utbytestjänstgöringutarbetar rutinermuseienheternade snarastnya

internationella kontakter i dessautvecklarmellan dessaochenheterna samt
anställdaönskvärtPå motsvarande detavseenden. sätt om museernasvore

organisationer och insti-myndigheter,gästtjänstgöring i demöjlighet tillgavs
medsamarbeteborde hahar ellertutioner, närmare t.ex.ettsom man ~-

naturvårdsverk, institutioner ochSkolverket, StatensSIDA,Invandrarverket,
handikappråd,handikappfrågor, Statensarbetar medmyndigheter t.ex.som

förkommunalaoch olikalänsstyrelsenorganisationer,folkbildningens organ
föreslår särskild projekt-frågor. Utredningensocialabarnomsorg och att en

åstadkomma rörlighet.får dennauppdragmuseienheterna ii de attgrupp nya
arbetsgivarverk ochdiskussionsresurser Statenssamarbets- och ärNaturliga

också projektstöd tillgivittidigareförnyelsefond,Staten museerna.som
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Utredningen konstaterar vad beträffar fort- och vidareutbildning musei-att
flera initiativ förtagit samordna denna och kursutbudet, jim-systemet att att

några årfört för bara sedan, blivit rikare ochmed varierat.avsevärt Detmer
pågående Samrådsgruppenarbetet i den ovannämnda för utbildningsfrågornu

kulturmiljövårdenför och SUM inger förtroende och borde borgamuseerna
stånd.utbildningar Utredningenför relevanta kommer till vill i dettaatt sam-

vikten nordisktmanhang uppmärksamma samarbete inom utbild-även av
ningsområdet.
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arbeteoch dessUtredningen

Säve-ambassadör BengtförordnadesbeslutregeringensMed stöd av
m,BackmanJanriksdagsledamöternaochordförandetillSöderbergh

Karin Peters cskribentenKaaling snyd, BjörnCollianderHarriet samt
Kimutsågs ekonomie doktorTill sekreterareutredningen.itill ledamöter

helhet ikonstituerades i sinUtredningenbyrådirektör Nilsson.BoochForss
i april 1994.betänkandeavlämnade sitt1993 ochjuni

i fyra faser:indelasdragkan iarbeteUtredningens grova
utredningentidiga höstenoch mötteUnderlyssnande fas.En sommaren

långmedenskildaochmuseisammanslutningar,antal er-personerett stort
delutredningenhär tidenUnder denbranschen.ioch togfarenhet avvana

och doku-skildautvärderingar,olikamuseiutredningars rapportertidigare
museifrågor.ment om

fokuserade inter-utredningengenomfördefas. Under höstenfrågandeEn
kommunalavid decentralmuseerochbesök länsmuseer samtvidvjuer

1.000tillenkäterSamtidigt sändes överoch Malmö.Göteborg utimuseerna
Utredningenmuseistyrelser.iledamötertill 300anställda i samtmuseerna,

problemområden: forsk-särskildasyfte belysamedstudierfyrabeställde att
samhälls-konserveringsbehov,vård- ochningen vid museernasmuseerna,

ungdomarsframtidsstudievisionärbelysning,historiskuppdrag i samt omen
museisystemet.förväntningar

utredningenharvinternochsenhöstenbearbetande fas. UnderEn
uppföljandemeddettakompletteratmaterialet,empiriskasammanställt det

följtdeltagare,hundrataletmedmuseikonferens samtanordnat uppmöten, en
ocksåkulturråd. harUtredningenpå och Statensdepartementmed möten

försvars-medhaftochuniversitetsmuseema mötentillsärskild enkätriktat en
och Stor-HollandDanmark,tillgjortharUtredningen en resamuseerna.

internationellt. Delarmuseiutvecklingenfå intryckförbritannien avatt av
besökt Norge.harutredningen

analysenutredningen fortsattmånadernatvå harsistaförslagsfas. DeEn
följer här.förslagmed debetänkandeframoch arbetat som

omfattandetakt ochhögkännetecknatshar ettarbeteUtredningens av
till talskommit1.000drygtUppskattningsvis harempiriskt arbete. personer
i kon-deltaenkäter,besvaraantingenutredningen,med attdirekt genom

också varit iMånga harmuseibesök.vidintervjuer ochellerferenser, genom
studierbeställtutredningenförfattarenågon demedkontakt av.av

följande.i detövervägandenochsina förslagenig iheltUtredningen är
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Uppdraget och hur vi detangrep

Kommittédirektiven utredningen har till uppgiftatt över musei-anger att se
väsendets struktur och samverkansformer bl.a. i syfte skapa bättre förut-att
sättningar för effektivare användning de totalt tillgängliga påen av resurserna
museiområdet. Uppdraget kan sammanfattas i huvudområden:sex

l samhällsuppdrag mål,och dvs. vad egentligenärmuseernas museernas
syfte och varför behöver samhälleett museer,

2 museisystemets organisationsstruktur, dvs. organisation och arbets-om
fördelning ändamålsenligaär med hänsyn till behovet samverkan ochav

nåöverblick för målen,att
3 roller, vilket innebäräven granskning särskildamuseernas en av opera-

frågortionella avseende forskning, vård och konservering, utställningar
och publikt arbete, kulturmiljövård effektivitetsfrågorannat isamt
anslutning till rollerna,

4 ägarskap; vilka funktioner följerstatens med ägarskap, hurstatens styrs
museisystemet och vilka effekter har det statliga stödet till sektorn,

5 kompetensutveckling, lärande och andra personalfrågor, dvs. hur kan
museisystemet tillgöras och lärandeöppen organisation,en

6 utredningen skall särskilt behandla antal institutioner och områden iett
anslutning till museisystemet, inte faller inom för den mallsom ramen

skisserats Riksutställningar, Statens kulturråd ochsom ovan, som muse-
verksamhet inom kulturmiljövården.ernas

Direktiven understryker "den samhällsekonomiska situationen långatt för
framåttid innebär offentliga åtaganden inom kulturområdetatt endast kannya

ske motsvarande neddragningar och omprioriteringar".genom
Direktiven räknar lång frågeställningar,rad utredningenupp en av som ges

i uppdrag belysa föreslåoch lösningar på.att När utredningen började ana-
lysera dessa, fann vi flera de frågornacentrala går tillbakaatt till detav
faktum ändamålet, själva syftet med haatt oklart eller olikaäratt museer,
fonnulerat.

Att formulera museiuppdraget och försöka definiera vadatt ett museum
egentligen har inte bara filosofisktär intresse. Detett synnerligenvar av
praktiska skäl utredningen sig i kast med uppgiftensom göragav att en
historisk tillbakablick och förslag till hur museiuppdraget bör formu-ge vara
lerat inför framtiden. Om olika aktörer i och kring museisystemet har mycket
varierande uppfattningar vad ska arbeta med och varför, och detom museer

pådärtill, håll,sina upplevs varje i alla sina olika funktioneratt skamuseum
utföra sitt arbete självständigt, det synnerligen svårtär få till ståndatt ett
museiväsende, resultat kan och bedömas förhållandeimätas till kultur-vars
och museipolitikens riktlinjer, direktiv och andra signaler.

Självklart ska bedriva utåtriktadesina verksamheter i formermuseerna
inte yttrandefriheten,äventyrar det innebär inte i allasom attmen museerna

sina uppdrag och funktioner kan likställas friamed konstutövare, författare200



Sammanfattning och förslag

opinionsbildare.eller andra Museerna har uppdraget vårda, bevarat.ex. att
vårtoch dokumentera avsevärd del kulturarv i föremålform elleren av av

vittnesbörd, uppgiftcentral har karaktären förvalt-ettannan en som mer av
ningsuppdrag.

Medborgarna har i olika former ställa anspråkkonkreta musei-rätt att
olika måsteväsendet i dess roller. Museema och museistrukturen i där-stort

såför organiserad förväntningar och krav ska kunna tillgodoses,attvara
utvärderas och bedömas.

åtskilligainnehållerUtredningens betänkande exempel krav och roller i
konflikternmseiväsendet mellan dessa. För kunna angripa och sökasamt att

pålösningar dessa problem har utredningen tvingats börja sitt arbete med att
ändamåletdefiniera med historiskt inför framtiden,och definieraattmuseer

förhållandevad och vad dess kanplats och bör i till andraäret: museum vara
institutioner och organisationer i samhället. I betänkandets uppläggning finns

tråd, kapitlenröd vi hoppas läsaren kan upptäcka. De olika hängeratten som
bör följd.med varandra och läsas igärnasamman en

Medborgarna och kapitel 2museerna

målMuseisystemets och uppdrag

så långt år.Museer har, vi funnits i 3.600 Människor har inrättatänvet, mer
för minnas minnesfuinktionenoch nyckeln för definieraäratt attmuseer

mål och uppgift. Ett fungerande minne lagrar och använder data,museernas
till och till glädje. Museema ledande delsystem inom samhälletsutgörnytta ett
kollektiva stårminne; de inte för hela minnesfunktionen för viktig del.men en
Vi minnets främsta uppgift kunskap. Genom minnas lär viatt attser som ge

våra förstårerfarenheter, samband och helheter. Medborgarna skallav ser
ställa krav ställa erfarenhetkunskap och bearbetad till tjänstattmuseerna
för samhällets utveckling, inte minst aktivt och samarbete mednäraettgenom

bildningsorganisationer.skola och andra Museerna skall sinata vara
knyta fenomen från områdenmöjligheter skilda och skapaatt samman en

förståelse för samband och helhet.
tvåDen internationella museiutvecklingen karaktäriseras olika tenden-av

blir allt och, till följd kulturellaDen är störreatt storaser. museerena av
krafters globalisering, allt likartade. samtidigtDen andra det växerattmer upp

små ofta med mycket lokal eller speciell inriktning.tusentals nya museer, en
museiområdetDet internationella samarbetet kommer öka snabbt.att

mångaForrnema för detta samarbete kommer bli alltmer diversifierade. Iatt
krävs samlad hög isammanhang kompetens kvalitet organisation.en av en

Samtidigt till följdkommer, bland informationsteknologi, deannat av ny
smådirekta kontakterna mellan bli betydligt omfattande.även attmuseer mer

Sverige har mycket erbjuda i det internationella inte minstsamarbetet, i huratt
201



SOU 1994: 51

museiuppdraget hanteras i form folkbildning och samarbete med andraav
organisationer.

Vad museum Det finns fiera definitioner och enligt denär liggerett som
till grund för museistatisitiken i Sverige har vi 216 museer.

definitionen minneMed den övergripande museifunktionen ochav som
huvudändamåletbildning kommer utredningen fram till defini-som en annan

fårtion vilket i sin effekter vivad ska benämna med ordetturmuseum,av
museum.

föreslårUtredningen följande definition ettav museum:

"Ett del samhällets kollektiva minne. Museet samlar in,ärmuseum en av
föremåldokumenterar, bevarar och levandegör och vittnesbördandra om

människors kultur och miljö. utvecklar bjuderDet kunskap och upplevelser
för sinnen. föralla Det allmänheten och medverkar i samhällsutveck-är öppet
lingen. Museets syfte bildning för medborgarna."är

till förändring. föreslagna definitionenFyra skäl denna Den sätteranges
bildningsmålet.i direkt relation till rninnesfunktionen och Den ställermuseet

medborgarna i betonar roll i samspel imed andracentrum samt museernas
santhället. Därtill betonar den systemaspekten, dvs. definitionen ochär öppen
alla fullgör olika delfunktioner, hemma i familjen.hörtyper museer, somav

fårdenna definition SverigeMed omkring 500 750nya nya museer. mu-
delaktiga i museiuppgiften i Sverige. Museisystemet finnsärseer represen-

mångai fler delar landet. Idag vi betydande insatserägnar attterat attav ser
förbevara och dokumentera industriminnen skeddesättsamma som

år då jord-hundra sedan, Sverige lämnade epoken utpräglatatt ettvara
brukarsamhälle.

Museistatistiken, för övrigt flera harhar brister, visar attsom museerna
ökat sina budgetar längre tid. statliga ökatDe anslagen haröversett en
snabbare de kommunala och regionala. Museerna har emellertid tvingatsän

till del använda dessa för kostnadsökningar ibl.a. formatt stor avresurser
säkerhet och bevakning.

apropå fråganUtredningen tvingas konstatera, besökerom vem som
det fortfarande till alltför del handlar relativt hög-att stor mestmuseer, om

utbildade människor i storstäder. Utredningen inte behöverattmenar museer
såuppfattas exklusiva i framtiden förslag föroch lägger bredda musei-att

tillgängligheten.
fördelningEn analys de statliga bidragens regionala och räckvidd visarav

Utredningenstark koncentration institutioner i huvudstaden. konstateraren
statliga verkningsgrad alltför koncentreradde tillännu äratt museernas

måstehuvudstadsregionen och detta ändras.att
Beslutet statliga bidrag till utvecklingen regionala har varitatt ge av museer

det viktigaste hänt i ambitionen förändra inriktningen den statligaattsom av
museipolitiken i regional riktning. faktum det finnsDet brettatt ettnumera

åtskilligaprofessionellt inätverk förvaltade platser Sverige harmuseerav
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former och samverkan, inteförutsättningar för samarbeteskapat nya av som
några decennier sedan. Infonnationsteknologins snabbaexisterade förbara

ytterligare positivt till dessa möjligheter.förstärker och bidrarutveckling nya
geografisk arbetsfördelning och kanandra möjligheter tillTekniken heltger

från många traditionella krav centralisering.frigöra museiväsendet
museiutredningen i de följande kapitlenbakgrund sökerdennaMot att

nationella uppdrag, vid vilkas genomförande de statligaformulera antalett
På områdenstrategisk betydelse. antaltilldelas roller ett gesavmuseerna

Påförslag. andra det utredningens förhoppningoch praktiskakonkreta är att
utgångspunktperspektiven ska bli för delvisochanalysen en annan syn

ska formuleras.museipolitiken och hur de nationella uppdragenden statliga
nationella uppdrag innebär minnet ska komma till använd-Museernas att

dokumen-ska tjäna hela samhället med kunskapsresurser,ning, att museerna
opinionsbildning för samhällets utvecklingerfarenheter, perspektiv ochterade

och glädje.och medborgarnas nytta

organisationsstruktur kapitel 3Museernas

frågor organisationskultur och arbetsfördelningkapitel avhandlarDetta om
speciellt inriktat analys de statligaDetmellan är av museer-museerna. en

de har centrala delar i detoch arbetssätt och vilka svagheterstruktur somnas
till förslagmuseiuppdraget. Utredningens analys lederstatliga annanom en

för ska kunna fullgöra sinaorganisation de statliga de bättreattmuseernaav
förslag kapitellinje med utredningens iroller i

fördelas funktioner behövs för samhälletarbete ska deDet är attsom som
framkollektiva minnet. Museisystemet har vuxitska ha och använda det

tidigare funnits initiativkraft, tidorganiskt och finns där det pengar,museer
i vissa avseenden själv-och intresse Det handlar ettatt starta ommuseer.

sådant brister i formförtjänster ochorganiserande medsystem ett systems av
uppgift den organisa-fläckar. utredningensluckor och vita Det överär att se

ändamålsenligtnågotutveckla den tilltion vuxit fram och försöka änmersom
strukturenvad den befintliga utgör.

skaffaintervjuer observationer sökthar enkäter, ochUtredningen genom
museiväsendet. Resultatet visar tydligaorganisationskulturen isig bilden av

påformell och statiskosäkerhet, dvs. relativtdrag organisatorisk synenav
för hierarkiskt betraktelsesätt. DetSamtidigt uttryckorganisation. ettges

sådana måste därför för-förståelse för behov förändringfinns menaven
för bra resultat.ankras väl att ge

vilket de statligadetUtredningen konstaterar ärsättatt museerna orga-
områdenpåmöjligheter olikabegränsningar för derasinnebärniserade att

utredningens förslagproblem medborde. Dettautföra vad de attaccentueras
fullgöra nationellastrategiska funktioner förstatligade att upp-museernage
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drag. Svaghetema i den statliga museistrukturen kan kort sammanfattas under
följande fem rubriker:

1 De statliga verksamheter berör inte hela landet i tillräckligmuseernas
utsträckning.

Utställningsaktivitetema koncentrerade till Stockholm. Antaletär vand-
ringsutställningar alltför begränsade och blev, ironisktär ännunog,
färre efter beslutet vissa benämningenatt ge museer ansvarsmuseum.

rådgivningProfessionell och service till i landet ärruntannan museer om
Lånalltför frånbegränsad. och depositioner mångacentralmuseer har i

fall blivit mycket dyrare. Ansvarsmuseireforrnen har därför haft mycket
begränsad positiv effekt och har till förhoppningsfulla frånlett kravmest

erhållaandra formellaatt status.museer samma
Arbetsfördelningen försvårar2 mellan de statliga möjligheternamuseerna

helhetsperspektiv.att ge
värld fragmentariserat informationsflödeI det angelägetär atten av muse-
har möjlighet erbjuda helhetsperspektiv. Dagens organisationatterna

åstadkommainnebär vita fläckar organisatoriska hinder för detta.samt att
erbjuder3 Museema inte tvärvetenskapliga och tvärfackliga perspektiv

så långtinom sina verksamheter publiken önskar.som
skall organiserade förMuseema bland barnens gräns-att annatvara passa

lösa nyfikenhet. faktumMen präglas historiskaär att museerna mer av
traditioner och ambitioner dela tillvaron i akademiska discipliner.att upp

4 Museiverksamheten professionell hanteringkräver alltfler arbets-en
områden. Möjligheterna till och församverkan arbetsfördelning bättre
resursanvändning inte till i nuvarande organisationsstrukturer.tas vara

områdenHär rad exempel där professionalism, tidhögreges en mer
eller lägre kostnader skulle vinnas arbetet utfördes med annanom en

föremålsvårdorganisation. Konservering förvaltningoch liksomannan
någralokaler och magasin exempel. Uppbyggnad och organisationärav

rad specialtjänster teknisk eller ekonomisk karaktär andra.ärenav av
minst säkerhetsfrågorInte hanteringen skulle kunna effektiv.av vara mer

också påUtredningen trycker den informationsteknologinsnya enorma
framhållermöjligheter i museiväsendet och betydelsen dessa intro-attav

framåtsyftandeförvaltasduceras och Dagens museiorgani-sätt.ett
försvårasation detta.synes

Många små många enskilda och5 betyder anslagsposter därmedmuseer
detaljhantering i regeringskansli riksdagkrav och

idag omfattande detaljrikedomMuseiväsendet kräver volym och ien
hållregeringskansliet,handläggningen i andra alltmer sökersom man

undvika. Det finns konflikt mellan denna praxis och ambitionen atten
frågor målinrikta och resultat.de centrala besluten mer om

olikaMot denna bakgrund diskuterar och värderar utredningen principer
åstadkommapraktiska förändring. Utredningen identifieraroch sätt att en

principiellt skilda lösa problemen: dela i riktigtsätttre att museernaupp204
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små föra dem i enheter eller tredjeenheter, metodstörre attsamman som
behålla inrättade starkareär iett styrcentrum, t.ex.museerna som men
form museiverk.ettav

genomgång föreslårolika alternativ utredningenEfter aven en samman-
slagning statliga till enheter.störreav museer

föreslås dessa samordnas i fyra museienheter med följandeDet att ansvars-
områden:

måleri,konstema musik, litteraturenheten för de sköna och dansteater,-
naturvetenskapför Naturhistoriska riksmuseetenheten-

tvåkulturhistoriska indelas i enheter, den medDe enamuseerna varav
fokusfokus människan i historien och den andra med människan i

världen.
nationella uppgifter, dessa museienheter ska för, kan för-De som ansvara

Till funktioner, idagi olika delar landet. enheterna kan knytasvaltas av som
gällafinns kommuner i Stockholm. Det kan Röhsska ii andra än museet

konst- och industridesign utvecklats i form harGöteborg, där en som
Växjönationellt intresse. Om Glasmuseum i kan liknandekaraktär ett reso-av

Påflera. motsvarande bör diskus-föras och exemplen kan sättgörasnemang
museibeståndetinledas delar det nuvarande statligasioner ärom av av

regionalt intresse.nationellt eller mer
uppgifter viktigareRiksantikvarieämbetet växande i den allt kultur-har

föreslåsmiljövården bli renodlat nationellt ämbetsverk för dessaoch ett mer
tidigare varit hopkoppladeuppgifter. Historiska och andramuseet organ, som

överförs museienheten med fokusmed Riksantikvarieämbetet, till den nya
människan historien.i

kapitel utredningen förslag hurSom avslutning detta radger en om
förändringsprocessen kan genomföras.

roller kapitel 4Museemas

då så kommittédirektiven be-Vad innebär det spelar roller,att sommuseerna
från MetaforenBegreppet roll metafor, hämtaddet ärnämner teatern.en

måste förrollana.lys uppfylla kriteria användbar:atttre vara
verifierbara, skall de handgreppskall dvs det preciseral rollerna attvara

någoninnehåller med hjälp dem konstatera spelarochrollen av omsom
rollen eller

någonfrånsärskiljbara dvs. utför hand-skall varandra,2 rollerna omvara
ifråga ,så eller hon viss roll och intespelar han samtannan,en engreppen

dvs. skall täcka helaskall heltäckande, deroller vi definierar3 de vara
rollerverksamhetsområde. innebär de viorganisationens Det attsenare

företagtillverkandemuseivärlden inte de de iitalar är ettsamma somom 205
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någoneller organisation. När utredningen använder såordet rollannan
det för beteckna empirisk verklighet kan verifierasgörs medatt en som

hjälp organisationsanalys. Vi talar roller i fyra funk-av om museernas
vårda,tioner; forska.samla, visa ochatt

Tyngdpunkten i verksamhet ligger rollerna vårda.samla ochmuseernas
förbrukar hälften bådeDe sammanlagt länsmuseemaänmer resurserna,av

och de statliga Utredningen i längre perspektiv skallatt ettmuseerna. anser
vård åfördelas lika insamling påoch sidan, samtmuseernas resurser ena

åutställning och andra publikenmed andra sidan.möten
de statliga och länsmuseernas samlingar finnsI 38 miljonermuseernas ca

föremål Många dåligtenligt utredningens kartläggning. dem i skick, deärav
vårdasbehöver registreras, och konserveras. komma ikappFör med dessaatt

många årsverkenbehov skulle behöva vad idagutövertusenmuseerna man
disponerar. Samtidigt museiväsendethar inte kommit fram till principer för

föremål. måstegallring Detta problem lösas.är ettav som
föreslårUtredningen räddningsaktion för kulturarvet Sverigesen

Råttor fåoch mal skall inte bestämma vad vi minns. Tiden ärmuseer. nu
bådalämplig för itu med och i sammanhang lösa de kompliceradeatt ta ett

föremålsförstöring gallringsprinciper.problemen och
påomständigheter utredningen denna punkt lägger framFyra gör att

förslag:konkreta

landsomfattande nätverk i Sverige.Vi har ettnumera av museer-
informationsteknologin helt andra förutsättningarDen decen-attnya ger-
föremålsvård dokumentation.tralisera och annan

på1990-talets Sverige kommer präglas brist goda sysselsätt-att av-
ningsmöjligheter. det kulturarv, idag förborgat i källareAtt rädda ärsom

råttormal, kemiskaoch magasin och hotas och nedbrytnings-som av
enligt utredningen mycket angelägen och därtill arbets-ärprocesser, en

intensiv uppgift.

Vårdbehovet får inte heller hinder fullgöra bildningsuppdragetett attvara-
i verksamhet.museernas

föreslårUtredningen de fyra statliga museienheterna instruerasatt attnya
åtarutarbeta bevarandeprogram, förutsätter de sig genomföraett att attsom en

utgångspunkt föremålsbeståndet.kategoriindelning för gallringsom av
femårsperiod.genomföras underUtredningen kanatt programmetmenar en

Vård- skulle innebära omfattande satsningoch konserveringsprogrammet en
meningsfullt arbete utbildningarbetsmarknadspolitiken, kan ochinom som ge

föremålenföreslåslandet. indelastill cirka 800 människor hela Det iöver att
kategorier, effekten skulle bli kulturarv kommer tillatttre museernasvarav

användning hela landet.praktisk över
visa/utställar-rollen har utredningen särskiltdet gäller arbetet iNär upp-
måste nå aktivt arbeteungdomarmärksammat ettatt meramuseerna genom

tillmarknadsföring och utformning verksamheten talarmed en av som206
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gårdär nöje imänniskan i sin helhet, hand hand med och där livet utgörnytta
helheten akademiska skiljelinjer mellanoch saknar relevans. Museernaämnen
måste särskilt uppmärksamma arbetet med skilda media och nåtekniker för att
denna har annorlunda ställda krav för bli intresserad,attsomgrupp, men
också positiv inställning tilli grundenen museerna.

nåmåste tillMuseerna skolan. Den läroplanen dörren föröppnarut ettnya
samarbete mellan och skolan. Varje har anledningnära attmuseerna museum

definieragranska skolans läroplan och i den sin roll för bildningen iegen
nåskolan. skall i landet och de fyra statliga museienhetemaMuseerna ut nya
bestämda för fullgöraska instrueras avdela sin del.att attresurser

också nåsamtidigt angeläget lokala museiinitiativ kanDet andra delarär att
föreslårSverige och andra länder. Utredningen Riksutställningarattav som-

får biståcentral institution i uppdrag koncentrera sinaatt attresurser
landets gäller fönnedla vandringsutställningarmed stöd det inär attmuseer
landet Riksutställningar skall i detoch utomlands. sammanhanget ha som
uppgift utveckla utställningsmediet tekniskt och pedagogiskt. Orga-att

bistå initiativ i landet teknisk expertis ochnisationen skall med medrunt om
förslår fond formfinansiella Utredningen inrättandet i ettresurser. av en av

årligt fördelar medel till producenter utställningar i andra delaranslag, som av
gradvis byggas till disponera 25 miljoner kronorlandet. Fonden bör ut attav
omvandling Riksutställningars nuvarandeoch bli resultatet av en av resurser.

Syftet skapa förmedlingslänk det möjligt för organisationer,görär att somen
institutioner individer goda idéer i hela landet tänka nationellt ochoch med att

förändringinternationellt redan utställning planeras. Förslaget innebärnär en
efterfrågestyrd organisation.Riksutställningar tillav en mer

studier forskningen vidUtredningen har gjort särskilda om museerna.
kunskapsnivå garanti för kvalitetForskningen spelar viktig roll. Hög ären en

Många rådför ii alla aspekter arbetet. vänder sig till och stödmuseernaav
till hjälp och service för dessa.kunskapsutveckling. Museerna böregen var

forskningen i form forskningsprojektNär det gäller den egna av museerna
föreslår utredningen den finansieras med medel, dvs. efter det attatt externa

rådforskningsförslagen oberoende och nämnder och befunnitshar prövats av
för skallha vetenskaplig relevans och intresse. Ledningen museerna upp-

föramedel. Museerna skallpersonalen ansökaatt externamuntra enom
så förför vill tjänstledigtpersonalpolitik underlättar dem att ta attsom som

utbytestjänstermedvetet planera för vikariat,bedriva forskning. Genom att
för forsk-gästtjänstgöring personalplaneringen skapaoch bör utrymme mera

möjligt bereda forskar-del därav bör detningsarbete. Som attt.ex. varaen
adjungerakandeltidstjänstgöring Museernastuderande ävenmuseerna.

ämnesområden för universitetencentral betydelse. Detprofessurer i av
forskarvärlden och tillgoda bryggor tilloch skaparnärmare museerna

studenter.
arbetetvårda, forska täcker det praktiskasamla, visa ochDe fyra rollerna

också uppgifter inomhartraditionella museisektom. Meninom den museerna
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uppgiftdels haft tillkulturmiljövården, utredningen haroch överatt se
nivå, analysera länsmuseemas.och dels särskiltcentralarbetsfördelningen

nivåområde. På central skall Riksanti-.på .dettarollerlänsstyrelsemasoch
kulturmiljövården, bevakatden-vsektorplanering inomförkvarieämbetet svara

och dokumentera kultur:samhällsplaneringen, inventeravidintressennas
frågor. Riksantikvarieämbetet skall biträdaolikaoch utredaminnen/miljöer

råd ochanvisningar hamed ochoch. länsmuseemalänsstyrelserna ansvaret
utvärdering resultat.ochuppföljningför av

de statliga myndighetsupp-nivå förlänsstyrelsernaPå regional skall svara
kunskapsför-kunskapsuppbyggnad ochuppgifterärgifterna. Länsmuseemas

blandasroller inteviktigt dessadetUtredningenmedling. att samman.anser
länsstyrelsernasinombristande personalresurserinformeratsVi har om

ärendehandläggrángpåsig löpandekoncentreratkulturrniljöenheter. De har
stå Utredningen kompe-fått tillbaka.långsiktiga perspektiv attmedan menar

uppnås.måste bättre balanstillföras ochtens en

kapitel 5museisystemetSamordning inom

människor.kreativaförorganisationmånga samordnafinnsDet sätt att en
samord-informellaformella ochnågra olikaskiljerUtredningen typer av

denInyttjar dem.utsträckningi vilkenoch utläserningsinstrument museerna
någradå framsamordningenpraktiska växerden attkarta över synssom

samordningEftersomalls.andra intenyttjas oftasamordningsinstrument men
destofallandeharsamordningsinstrumentolika nyttadyrt, ochofta är en

välja lösningar.viktigtanvänds, det rättde är attmera
deltill ärsamordninginternamuseisystemetsiakttagitharUtredningen att

blivit slumpmässigt över-samordningsbehovenviktigastedefelriktad och att
godasåintekontakterdvs.personkontakter systemetlämnade gersom-—

ochmedtill dettakommalängre sikt rättautveckla. Förbetingelser attatt
samordningsnivå krävsbrafinna att:en

särskilda publik-förutsträckning,ökadanvänds iarbetsgrupper Lex;l
vårdsamordning inom ochoch förforskningssatsningaraktiviteter,

mål ochklartdeviktigt har attkonservering. Det är ettatt grupperna
nått;måletupplöses ärnär

kritisktfinns granskassamrådsgrupper systemetsantalet2 genomnusom
ansträngningar;egna

stärkssamordninginformellicke-hierarkiskförförutsättningarna genom3
mellan-personalutbyteochpersonalpolitik utbyggtrörlig systemett aven

viktigaste ochdetmänniskor ärNätverken mellan museernamuseema.
bör påDetverksamheter.samordnaeffektiva sättetdokumenterat attmest

stärkas.till ochalla sätt tas vara
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också funnitUtredningen har samordning med andra organi-att museernas
rörelsersationer och i samhället i allt väsentligt beroende infonnellaär av

villpersonkontakter. Vi betona dessa viktiga och nödvändiga,äratt men
måste förutsättningarmuseisystemet dels dem goda utvecklasattge genom en

personalpolitik, dels dem stabilitetrörlig och dynamik. En intensivge mera
organisationer förutsättningsamverkan med andra lär för attvara en museerna

ändamålsenligt.fungera mera

Styming museisystemet kapitel 6av

förståUtredningen beskriver i museisektom. För styrningenstyrsystemet att
måste också förstå hur i museisystemetdelarna relateras till varandra.man

dåVilka de styrmedel kommer till användning Vid analysär som aven
urskilja fem huvudsakligastyrning kan sättstatens att styraman :

normstyming, sig uttryck i riksdagen stiftade lagar eller i prin-a tar avsom
målen.uttalanden, de kulturpolitiska innefattarcipiella Dett.ex.

påbud från regeringen, regler instruktioner,tvingande och
uppdragsdirektiv, arbetsbeskrivningar, mm,

informations- på-b idéstyrning omfattar och kunskapsspridning,som som
verkar människors tänka och uppfatta verkligheten,sätt att
organisationsstyrning, sig uttryck i organisatoriska lösningarc tarsom

effekt,har styrandesom
ekonomistyrning eller budgetstyming, styrning anting-d dvs. med pengar,

formfördelade budgetpropositionen eller i grundbelopp ochen genom av
utvecklingsändamål,särskilda projektmedel för och

e styrelser, dvs. instruktioner till styrelser, sammansättning styrelserav
utnämningoch styrelseledamöter,av

Eftersom delarna i beroende varandra och integreradeär närasystemet av
innehållmånga styrsignaler. skiftande kvalitetförekommer det De ochär av -

ibland motstridiga. flesta styrsignalerna har karaktärende varandra Deär av
idéstyrning och normstyrning, organisationsstyrning vanligt.även ärmen

framträdande styrning med hjälpDen ekonomiska styrningen mindre ochär
någonspelar oklar roll. Museisystemet inte med lättstyrelser styrsav en mer

håll.många olikahänder, ibland drarhand, det medstyrs som
första denUtredningen för det det angeläget begränsaär attattanser

detaljstyrning förekommer i beredningen anslagsärenden. Mot bak-avsom
ekonomiskadet lämpligt använda dengrund hur är att styr-systemet utserav

bedömningarutsträckning, den bör baseras strategiskaningen i ökad men
mål, uppgifterklara prioriteringar mellanverksamhetens systemets samtav

viktig roll fylla,resultat. Norrnstymingen harbedömning dess attenen av
förtydligas, framförallt vad gäller förordningarochden bör koncentrerasmen

skall bliden ekonomiska styrningenoch direktiv till För att me-museerna. 209
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ningsfull krävs utvecklad dialog kring anslagsframställningama i budget-en
processen.

idéstymingen bör ha viktig rollUtredningen i framtiden,ävenatt enanser
kulturrådsärskilt med tanke det vidgade museisystemet. Statens har en

påviktig roll fylla här, bör inrikta sin verksamhet utvärdering,ävenatt men
Kulturrådetstatistik, resultatanalys fördelning grundbelopp. har ävensamt av

uppgift fylla medelsfördelning harvad gäller kulturpolitiskaatt annan somen
form icke-statligasyften, bland i stöd till museilokaler.annat av

fördelning effekterUtredningen har och de statliga grund-översett av
positiv roll komplement och stimulansbeloppen. De har spelat tillen som

satsningar väl fungerande museiinstitutioner.regionernas skapa Förattegna
statligaframtiden rekommenderar utredningen det stödet till den regionalaatt

förslag i dettamuseiverksarnheten fortsätter och utvecklas. Fem ges samman-
hang.

erfarenheter.kontinuerlig utvärdering inriktning ochMer av
kronor stället föri tjänster.Grundbeloppen beräknas i

formen rörliga grundbelopp.Ytterligare stöd bör ta av
destineras direkt till regionala museiorganisationen.Stödet den

finnas vidarebefordra stödet till museiorga-5.Möjligheter ska att annan
nisation i länet.

aktivt styrinstrument. De börkan användas sär-Styrelserna mer som vara
mångadecentraliserad styrning. har positivalämpade för effektiv, Deskilt väl

strategiskt syfte bakom utnämningensidoeffekter det ligger sty-ett avom
ochockså bra för bredare kontakterStyrelsen kanrelseledamöter. sättettvara

tillsättningutveckla strategi förkunskap. Kulturdepartementet bör sty-en av
också nödvändigt styrelserna tydliga direktiv och helstrelser. Det är att enge

ledamöterna till uppdraget.utbildning introducerarsom

utbildning kapitelrörlighet och 7Kompetens,

utgångspunkt för alla sina ställningstagandenMuseiutredningen har, som en
bildningsresursbetydande underutnyttjadbetraktat imuseerna som en men

legitimerar deras kost-vårt informella bildningssystem. Detformella och som
förhållandeförmåga till föränderligtfungera dynamiskt iderasnader ‘air ettatt

kunskapsbehov.samhälles
utredningens uppfatt-arbetsuppgifter komplexa. DetolikaMuseemas är är

sammansättning har mycketmuseipersonalens kompetens ochning storatt en
syftar till i sina olikamuseiutveckling utredningenför denbetydelse som

vidareutbild-såväl fort- ochgrundutbildningen,Vad beträffarförslag. som
nivåhöjande, fokuseradeallmäntningen bör dessa, utöver att varavara

omfattabildningsinstitution och alla personal-uppgiftprimäramuseets som
kategorier.
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frågorperspektivfå aktuell orientering och bredareFör ettatt somen
kompetensutveckling värde-vidareutbildning,personalomsättning,rör samt

organisationsfrågor museiutredningen enkät tillharringar sänt ut caenav
utredningen kunnatinkomna har bl.a.museianställda. Genoml 100 svar

museimiljönmånga pedagogisk utbildning,saknarkonstatera ärattatt en
utbildningskategorier etnologer, arkeologer ochdomineradstarkt treav

låg. Vidare har detpersonalrörligheten mycketochkonsthistoriker äratt
informella kontakter medframgått källan till lärandeviktigasteden äratt

tillgodosett.kompetensutvecklingkollegor och behovet är svagtatt av
närvarande finns grundutbild-det förhar konstateratMuseiutredningen att

vidUmeå Institutionen för museologi ochuniversitet, vidningar vid
kulturvård. båda utbild-Institutionen för Dessauniversitet, vidGöteborgs

Umeåfrån Utbildningen i har sin tyngdpunktvarandra.skiljer signingar
Göteborg har lagtuppgifter utbildningen iförmedlande medanmuseernas

vårdande delarnakulturbevarande ochdetyngdpunkten av museernas
verksamhet.

olikavidareutbildningsmöjlighetema förbeträffar fort- ochVad museernas
föridag baradessapersonalkategorier har utredningen större änärnoterat att

utbildningsfrågorsamrådsgrupp förtillsattnågra år harsedan. Museerna en
bådaför de nämndamuseikategorierna ochför de olikamed representanter
olika utbild-information desammanställerm.fl. Gruppenuniversiteten om

utbildningar.initiativ tillfinns ochningsbehov tar nyasom
utbildningen förnuvarandedock denMuseiutredningen att museer-anser

alltför liten graderbjuds iotillräcklig i flera avseenden. Detpersonal ärnas
verksam-förmedlandemedför de ska arbetautbildningar museernassom

professionell utbild-personal, harförfogaheter. Museerna bör över som en
vidareUtredningendramapedagogik, journalistikning i pedagogik, etc. anser

ettårig utbildning i formkompletterandebehovdet finnsatt ett stort avav en
kunskapnödvändiga museologiskadenmastersutbildning. Den ska geen

institutionstypmånga museianställdahossaknas museet somomsom nu -
uppmärksamma be-Utredningen villsamhällsuppgifter.dess olika ävenoch

utbildningsområdet. Många specialist-samarbete inomnordiskthovet ettav
föralla nordiska länderfinns inte iUnderlagområden hög kompetens.kräver

ekonomiska motivRationella,inom dessa.utbildningkontinuerligt drivaatt
aktivtdessutomsamarbeteutvecklatfinns för över gränserna,ett sommer

nordiskt kontaktnät.omfattandetillskulle bidra ett mer
rörlighet viktig.museipersonalensfrågan ärUtredningen att omanser

utveckling.branschenslåga i hämmarrörlighetenkonstateradeDen systemet
och be-sammanhangsbeskrivningar ochförska verkaMuseerna synteser

musei-personal. Derepresenterade i sinmånga disciplinerolikahöver ha nya
tvärfacklighet ochföreslår, förökatutredningenenheter utrymmeettgersom

förordar deUtredningenpersonalrörlighet.förmöjligheter attförbättrade
utbytestjänstgöringförrutinerutarbetarmuseienhetemaföreslagna snarast

avseenden.kontakter i dessainternationellautvecklaremellan samtmuseerna
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vidare det önskvärtUtredningen personalatt museernasanser vore om gavs
möjlighet till gästtjänstgöring i de myndigheter och organisationer m.fl. som

naturvårds-med, Invandrawerket, Statenshar skäl samarbetaatt t.ex.museet
handikapporganisationer; folkbildningensskolmyndigheter, organisa-verk,

för m.fl.länsstyrelsen, kommunala barnomsorgen Dettioner, ärorgan ange-
mycket samhällsorientering.personalen vid har godläget att museerna en

framåtsyftandeförslag underlätta aktiv ochUtredningens söker mer per-en
sonalpolitik.
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Summary

The mission

During spring of 1993, the Minister for appointedthe Culture Commissiona
review the publicly financed in Sweden. Theto tomuseums purpose was

study organizational of the and their coordination,the instructure museums
effective ofparticular find using available Theto more means resources.

summarized instructions from ofCommission has the the Minister Culture in
the following six main problem areas:

and objectives of the what the for thel Purpose museums; are reasons
public and what ofCentral government to support typemuseums museum

demand from the general public.activities are
2 Organizational and division of labour i.e.structure among museums;

the distribution of roles and the organization satisfactory in viewpresent
of objectives of thethe museums.

3 of i.e. which the roles and what the conflictsThe roles are aremuseums;
between roles. In particular, the Commission investigates the andstatus

ofof research the issues conservation, meetingextent among museums,
schools, and the tasks of in the preservationthe public and the museums

of human environment.the

of4 Public how should the Central "owner"government actgovernance; as
the directed. What theand whatto extentmuseums are museums are

effects of the and what could theystructures extentpresent togovernance
be modified

of i.e.5 The community how thesystem;museums as an open can compe-
of the personnel be developed and the trans-tence museum museums

organizations.formed into learning

organizations that reviews their roles6 Finally, the Commission discusses
functions within the that Theseand structurenew we propose. are

Council for Cultural Affairs and theorganizations such the Nationalas
Board for National Antiquities and others.Central

of reference for the Commission emphasizes thatThe terms any new
financed by reductionsthat recommended have betoengagements or neware

The Commissionwithin other of thepriorities system.parts com-museum
in April 1994.in 1993, and itsmenced its work June presents report

Säve-commission been chaired by Ambassador BengtThe has
Harriet Colliander,members have been Jan Backman,Söderbergh. Other

Kaaling. Kim Forss and Bo Nilsson have beenKarin and BjörnPerers
Commission.seCretaries theto 213
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The cornmission’s working methods

of chairman,working consisted members; the fourThe membersgroup seven
appointed by parliament and secretariat of researchers. The ofmethodstwoa

summarized follows:work becan as
Two questionnaires used communicate with indi-Questionnaires. towere

first questionnaire sample of 1.100viduals. The employees insent towas a
paths, educational background, professionalasking aboutmuseums, career

and of organizational culture. The second questionnairebackground aspects
board members of national and regional411sent to museums museums,was

of influence of members, ofasking about the role the board, board thenature
board members perception of the roles of theboard work and the museum.

entered into database and analyzed with statisticalThe responses were a
integrated in the full of the commission. Anmethods. The results reportare

questionnaire directed the universities in Sweden findadditional to outtowas
university and what role these playused thetheyhow museumsmuseums

universitywithin the structure.
of useddifferent kinds interview situationsThreeInterviews. towere

Informalorganisation of the 1theinquire into unstruc-system.museum
in the 2 Structured inter-withtured interviews system.managers museum

interviewees. 3in advance theprotocol thatfollowingviews tosentwasa
taskcoordinatinginterviews withandUnstructured interviews groups,group

institutions theandforces, museums.among
andof the nationalCommission visitedStudy Thevisits. most museums

travelledand Malmö. Smallerin Gothenborgcommunalthe groupsmuseums
inSweden, visitingand northernsouthern,regional westernto museums
ofMinistryof the commission visited thePartregionaltotal 10 museums.

visitedCommissionin The fullinstitutions Norway.andCulture museum
Britain, meeting centraland Great governmentthe NetherlandsDenmark,

andofpoliticians chargeorganizations,representatives, museumsmuseum
visitingwellofpolicy, andcultural museums.asmuseums asmanagers

ofphase the work,of empirical thethe end theConference. Towards
Swedishin theconference for 109organizedcommission museumpersonsa

and ofselected issues, theinvited talkcommunity. Experts to someonwere
of commission presented.workings theresults from thepreliminary were

lasted days.The conference two
of tasks required approachesstudies. Some theSubcontracted consultancy

in particular thesethose above,thanmethods and otherotherby persons
of their complexity.penetration becausein depthconcentrated,requiredtasks

help withprofessionals in othercommission askedThe toexperts areasor
mission andevolution of theof thestudies: a studyfive such museumsa

futureof theSweden, b studythrough history insocietyroles in museum,a
vision formulated by threewhichmuseum",the "Dreamentitled younga

and theSwedishof collections inof thestudyc status214 museumswomen, a
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collection, d study of the quality of researchregistration andneed for a
limited research in the social sciences, and ework in to anmuseums

of the research work done itsinquiry into the atnature museums,
issues. The subcontracted studies published inorganizations and policy are

mainof committeesvolume 2 the report.
questions above,different research methods theused severalWe to persue

different supplement each other.information fromand let was asources
situation, while the timehandle complex organizational atstrategy to samea

of qualitativeempirical data. Most the data of butsolidgenerating nature,a
quantitative data from external notablycommission has reliedthe sources,on

of communication has beenof Statistics. Thethe Central Bureau process
have been in direct withthan 1.000intense, and in total contactpersonsmore

questionnaires partici-interviewees, respondentscommission,the to or asas
conferences.andin meetingspants

in SwedenMuseums

officialof the in Sweden. Thepoint,startingAs present museumswe a mapa
institutions.organized in 196 15210statistics museum aremuseums,cover

63 communal andregionalnational 23 museumsmuseums, aremuseums, are
nationalof other museums". Thefall in thethe categoryrest museums are

of the otherMinistry of Culture, butfinanced by the so are some museums as
financed bycommunal largelyRegional andwell. countymuseums are

from the Nationalmunicipalities, but they also receivecouncils and grants
ofbudget for 1994/95, the MinistryAffairs. In theCouncil for Cultural

Swedish be allocated thethat 734 millionCulture to mu-crownsproposes
seums.

increased throughoutallocations the haveThe national budget to museums
increases inin real Theby approximately 14%the 1980s terms.yearper

somewhat slowercontinued during the 1990s, albeitspending have at rate.a
councils have also increasedmunicipalities and regionalallocations fromThe

communities havevariations. Some regions andtherethe whole, but areon
deficits, and timeshad large budgetby recession haveharder hitbeen ator

expenditues.backthey have cut on museum
during 1992. Thearound million visitorsattracted 17These 200 museums

thislate l980ies, butdeclined during thenumber of Visitors appears as
ofindicate increasing numbersPreliminary figuresbroken.trend has been

richvisited by the andmostly1993. Still, thevisitors during museums are
activities, thepopulation. Of all culturalof thewell educated part museums

signifi-alsopronounced upper—classcharacter.which has the mostone
in the largerpeople in the capital,mostly visited bythatcant aremuseums
workers andreachThe doregionaland in thecities notcenters. museums
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farmers. Immigrants and who left school early alsoyoung women are exam-
ples of who rarely visitmuseums.groups

Still, these figures refer but the frequent visitorto mostgrown ups, to a
child between 10 and l2. In of the themuseum a parts country,age many

have close interactions with schools. important thatmuseums museums
in schools, and only that school classespresent notare tocome museums.

Some send educational boxes schools, and theyout tomuseums encourage
the school children work with the things and information from theto muse-

The opportunities for interaction several, and both schools andums. are mu-
encouraged intensify their alarming that theto contacts.seums are age

above the school betweenyouth 16 and 24, virtually absentgroup age, are
from Their first school themencounter at mustmuseums. toencourage
continue visiting museums.

The objective of museums

But why should youth, anybody for that visit and whymatter,or museums
do spend public all Such questions soundatwe money on museums may
philosophical, but they indeed quite practical. A large such thesystemare as

needs and mission. Without objectivesmuseums managementa purpose a
become haphazard affair, and the task of selecting what anddomay toan

setting priorities would be left chance. We have noticed that theto governe-
in Sweden has pronounced comprehensive of objec-ment statementnever a

tives for the museums.
Systems in evolution need and societies evolvinga systems.memory, are

The of the collective of human beings; theypart notmuseums are memory are
the collective but they well be societies’the leading elementmemory, may
collective The study of subject of andneurobiologymemory. memory a
related sciences, but advances in sociology, anthropoly lingisticsand have
also made possible define and describe the collective level.to atmemory
Human societies have possessedcollective memories, least since startedat we
telling tales and stories around campfires thousands of In the firstyears ago.
civilizations between the Eufrates and Tigris rivers became institu-memory
tionalized in museums.

The definition of holds the key the objectives. Mem-tomemory museums
building, first foremostandnot not structure.ory a a a process

whereby information gathered, processed, communicated and used. Note
that includes communication and by definition memoriesmemory use, are
remembered; i.e. communicated and the only of verification tomeans
observe Consequently need only acquire andnotusage. museums preserve
evidence of human and life,natural equally important communicate theto
information contained in this evidence.
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There those who claim that mostly for fun, thatmuseums areare or
of artifacts from the end itself.preservation We thatpast an argue muse-

in the service of society and consequently offer both learningmustums are
but the single important objective ofand entertainment, most tomemory

individuals and in society. Learning about changes inhelp learn, asus
objectiveand the main provoke andknowledge Structures, tomuseums

Learning effective when underfacilitate such changes. most occurs con-
and do underestimate the importance ofducive circumstances, notwe an

dimension in addition, knowledge end in itself,aestethic In anmuseums.
of strategic implication that theirrespective how used. However, the

foremost with schools, universitiesshould first and andcooperatemuseums
organizations for of learning.adult education purpose

museumWhat a

somewhat than 200mentioned above that Sweden hasWe museums.more
According the official definition of whatthat true Yes and No. to a museum

definition ofhas used exclusive theis, However, Swedentrue. mu-an
qualifications ofemphasizes the professionalinstitution; thatoneseum

collections and continous researchyear—round theemployees, toaccess
definition used here has beeninternational comparison, theactivities. In an

neighbouring countries of Denmark and Norway, thererestrictive. In the are
their population half that ofhundred althoughseveral museums,more

Swedens.
officialcovered byhas although theyBut Sweden notmore museums are

totalDifferent estimate thestatistics, of the system.part sourcesmuseumor
exhi-750, various local collections andof thannumber tomuseums more

the worldindustrial sites included. Allbitions, science etccenters, overwere
there consolidationin thesimilar developments systems; aoccur museum
and becomeconcentration the large and brilliant theyand to moremuseums,

City,they found in Mexico Kyoto,like each other, whetherand aremore
rapidtime equallySarawak; but the thereParis, Berlin at ansameor

local interest, voluntarybasedproliferation of small popular museums, on
public. ofwith the Manywork and close presentcontact wereour museums

industrialtransformed intoagricultural societyestablished when the anwas
transformed into something else,industrial societythenation. Today many

pointinformation. Thepost-industrial community basedwould onsay a
emerginghelp with thechange anddocument thethat copeusmuseums

in largein size and qualitygrowthorganizational development:world. The
of small bediversificationand proliferation and museums, canmuseums

development.of coping withself-organizinginterpreted systems wayaas
all itseffectivepresumably bewouldThe partssystem weremore

of thedefinitionrecommend that anothertherefore 217recognized. We museum
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used in Sweden, that less restrictive, members in thetoone more open new
family, and that correctly describes ofthe actual developmentone museum
activities. The following definition recommended:

of societys collectiveA A acquires,partmuseum memory. museum
documents, and communicates objects and other evidence ofpreserves
human culture and environment. develops and knowledgepromotes
and offers experiences appealing all theto toour senses. open

contributes the ofpublic and development society. The ofto purpose
knowledge for the citizens.the museum

this definition applied, there suddenly than 500When are more new
family, and they bring with them 6 millionmembers in the than visitorsmore

often found in inyearly. The rural and smallernew museums are areas
often organized around industrial sites, havethey ecologicaltowns, are or

calledambitions. Many would be The will beeco-museums. new museums
with established travellingable interact the exhibitions,to acceptmuseums,

borrow and lend objects, in of acquisitions andrespectcooperate preserva-
oftion, and organize exchanges personnel, all with view strengtheningtoa

society’s total.memory

The of nationalstructure museums

thirty national receive funds from the centralMore than govern-museums
budgeting their application for funds handledIn the by thement. areprocess,

of Culture. first the organizational ofMinistry At theseturn to structurewe
identified five mainstarting point, problem thatAs area we areasmuseums.

of the Thesepartly present structure.a consequence are:

national do the whole Exhibitionsl The not country. aremuseums serve
concentrated Stockholm and the number of travelling exhibitions hasto

in The national expecteddown recent to servemuseums aregone years.
with professional advise, objects for liaisonother loan, andmuseums

of foundactivities. Although them do and have ofmany so, ways coop-
need for visibleeration in the whole theresystem,museum a more

in the regions. We that of the problem that thepartarguepresence
their size limit thenational small, oftoo puts amountmuseums are a on

services offer, irrespective of their intentions.they can
distribution of between the national tradi-2 The tasks museums conserve

known the publictional academic disciplines. well that wants
have bearing reality,exhibitions and activities that and andportray ona

life divided into academic disciplines but Thereal not museums are.-
organize exhibitions thatimplies that cumbersome tostructure pre-

perspectives life. Organizational units thatbroadersent are compre-on
initiate interdisciplinary exposi-hensive and that would make easier to

trons.
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either.perspectives Asholisticdoes3 The not anstructure encourage
inpresentedSwedish historyofpresentationgeneral twotheexample,

remainingthethe otherandbefore 1523,in to pre-upmuseums, one
deci-crowned,when Gustav Vasa1523days. The was awassent year

continoushistoricalbut theof Sweden,historyin thesive processyear
preferablyi.e.development;coherentpresentedbeand needs asto as a

unit.ofpart museumone
allprofessionalyablenationalthirtyall the to4 Not covermuseums are

moderneffectively. Intheirandoperationsof their resourcesaspects use
Specialreducepurchasescoordinate costs.importantsociety, to

necessitatespublicationandinsurancessecurity,suchservices aas
specidy needs.and abledemandwhatknowing toskilled toconsumer,

significantly.priceslowertogetheractingbuyersMany may
in thechaptersof the largestof Culture has governmentMinister5 The one

therebecausebutreceive muchbecausebudget, moneynot somuseums
found that thealsohavehandle. Weinstitutions govern-tomanyare so

partlyThisoperational problems.detailedengaged inment gets very
virtu-becomesinstitutions.smallandproliferation ofthedue to many

receiveunitsstrategic issues. Largeraddressimpossible moreally mayto
thein policyaddressedbe structureanddirectives, terms,strategic can

directives.ofthebearing governmenthasthus contentona
of thehas beennationalof theorganizationalThe onestructure museums

discussionoflight theCommission. Infor theofmajor summa-concernareas
reorganized intonationaltherecommend thatrized above, museums arewe

ofprinciplesassessed severalidentified andhaveunits. Wefour museum
smallerintosplittingthemorganization,structural evenmuseumsamong

number andTheinstitutions.forcefulestablishingunits con-governanceor
andweighingAfterconsidered.beenalsoinstitutions have cons,of prostent

identifiedTheselevel.nationalunitsfourarrrive asat areat museumwe
follows:

literature,dance,theatre,combining painting,The creative arts; museuma
planetaria,i.e. biology,and ecology;Natural sciencesand music.architecture

theWhereasother sciences.systematics andbotanics,palaeontoly, museums
containwillthe otherscienceanddefined twoabove arts museums,asare

theandcivilizations,of humanthe historyfocuswillOnehistory.cultural on
depict-containfirst willTheworld today.thehumanity inother museumson

Mediter-theantiquities,of Far-Easternthehistory,Swedishing museum
whichothers. Theseveralandthe Vasa museummuseummuseum,ranean

TechnicaltheSkansen,will containworldthehumanity inthefocushas ona
theimmigrantsSwedishtheJewish mu-the museum,museum,museum,

others.andWorking Lifeof manyseum
thatunitsestablishthemergingof possesstoThe museumspurpose

be-There towholethe twocountry. reasonsenough areto serveresources
in betterwill befirst, theydo better;helpwill athelieve structure sousnew

unitssecond, the 219nationalforreallocate newposition purposes;to resources
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will consist of organizations in other of Sweden. The ofparts management
the units will thus have organization which outsidenew museum presentan
Stockholm.

We have doubt that the of change will be challenging task.no process a
The needs much attention the of changegovernment to topay as toprocess as
the final We recommend that organizational committeesstructure. estab-are
lished the transformation of the units thatto entail therespectmanage
largest changes. In particular, the committees need attentionto topay com-
munication with personnel organizations, the managerial within thestructure
units and particular formscontractual with the that also have othermuseums

and/or interests.owners
However, would also like emphasize that the units col-towe new are no

lossi. They still small organizations, consisting of between 300 and 700are
employees and with budgets of around 200 million Even thoughcrowns.

of the feel loss of independence, believe that theirsome museums may a we
reduced dependence the Ministry will that issues thaton mean many are now
solved the governmental level be handled within theat system.can museum
The strategic issues.government concentratemay on

Governance and the role of the in ofstate respect

museums

The constitute complex and facetted organizationalmuseums system.a many
There links of interdependence, but of the quitealsostrong partsare many are

So what the of influence and how theautonomous. systemare means
directed towards its main objectives The commission has identified dis-and

fivecussed steering instruments. We describe how they theyused, howare
supplement each other and what they contradict each other.to extent
interesting that the budget plays minor role in affecting whatto note process a
happens in the with high degree of automaticity that themuseums. a

allocates funds the The important instrumentsgovernment to mostmuseums.
of influence have in the formulationthe of ideas and visions, the policypast

from parliament and well organizationalstatements government, struc-as as
However, have found that the effectiveness of the steering instru-tures. we
often quite low, meaning that the desired effects alwaysments notwere

achieved. ofPart the foundbe ofthe lack clear definitiontoreasons are a
of and fewconsequently formal of relating activitiespurpose, atmeans
different levels objectives.to

The issue of addressed levels. At the first level, theat twogovernance
commission emphasizes that the be Theirmust system.museums an open
mission of the collective society itsand develop-part toas memory serve

The employees of the civil in bestthe and literalment. servantsmuseums are
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meaning of that word. The consequently be impulsesmust tomuseums open
ideas what from theand of do and how do public, from politicians andto to

all of organizations. Professionals in the listen inter-types must to,museums
translate into action the demands from society. Thereand also practi-pret are

cal of organizing the make signals fromthe thetomuseumsmeans sure
for inviting citizenspublic heard, example by take in the work ofto partare

of boardmembersby the appointment who organizationsrepresentmuseums,
affiliated the mission ofand interests to etc.museums,

formalsecond level, have the of OurAt the system governance.we
concerning structural change that detailed questionssuggestions manymeans

withinwill be handled the The structural changesystem.now museum
implies considerable decentralization of decision-making. We recommenda

directives from be concentrated strategic issues of policy,that government on
considering the of and their overall task in society. Thenature museums

organize security the takebe expectedcannot to at togovernment museums,
be solved the themselves, andexample. Such issues bymust museumsan

cooperationwill be better handled in between many museums.
particular and place exercising influenceSome organizations have rolea

AffairsThey the National Council for Cultural andtheamong museums. are
of Antiquities. The commission has reviewed boththe Central Board

functions within of oforganizations and defined their the competencearea
for Affairsrecommend that the National Council Culturaleach. We

three mutually reinforcing tasks: stimulating andaconcentrate on
developmental activities by promoting ideas and techniques, andsupporting

challenging visions of how the museums’ mission beby creating may
of activities including assembling andfullfilled; evaluation theb sector,

ofstatistics of visitors and well evaluation qualitativeanalyzing costs, aas as
of public regionaldistributionc grants tonature; museums.

of national objec-distributed the achievmentPublic grants to supportare
objectives of the cultural policy. Consequently, thetives, and those partare

for distribution best applied in organization which hascriteria a man-are an
Affairsactivities. The National Council for Culturaldate covering all cultural

future well.role play in this field in the Thewill thus have important to asan
for directed the regionalCommission recommends that grants atmuseums are
of objectives in the region,used for achievment thebeto museumsmuseums,

in the region. The Commissioncooperation with otherpossible in museums
of funds, particularallocation inchanges in thesuggests encourage awe

also emphasize thatof in several dimensions. Weflexible themusemore
of thesemonitor and evaluate the impactthere need grants.toa

ofimportant tasks in the preservationof Antiquities hasThe Central Board
well withwith the regional boardsenvironment. worksthe cultural as as

withrelation the the boardInthe regional to museums, servesmuseums.
public with infor-reach theand visions, and helps theknowledge museums
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mation environment;the the preservation of buildings andon e.g. on monu-
of style and techniques in conservation. There sharpments, aspectson a

distinction between the regional and the regional boards; the formermuseums
the public with information and knowledge, the latter issues directivesserves

issuesand handles legal arising from the implementation of laws.

ofThe role the museums

The commission has used the word roles in conservativea manner, as syn-
functions. distinguishWe four broad categories of activities;toonymous

acquisition, preservation, communication and Eachresearch. of these roles
discussed in detail, but will only the conclusions inpresentwere some we

of three here; preservation of the cultural heritage, travellingrespect areas
exhibitions and research.museum

condition of items inThe the collections sometimes de-museums are
plorable. During visits Denmark and the Netherlands im-toour we were
pressed by the decisive action plans adopted by these countries theto pre-

their national cultural heritage. The commission has formulated andserve
theproposed cultural heritage in Sweden whichtoa programme save

threerests cornerstones:on

invitedl the take condition they list their collec-to partmuseums are on
tions in three categories, the first for their forcollections, the secondown
distribution other regions and that fromis,to museums communes
the central and other and the third for distribu-museums,tomuseums
tion organizationsschools and other where the items be used forto may
educational purposes;

2 the developments in information technology make extensive collaboration
possible in which unrealistic only few Therea manner was yearsa ago.

opportunities for decentralized whichretrieval andstorage,are now use
unavailable previously; andwere

3 unemployment likely continue being problem, recommendtoas a we
funds for alleviation ofthat the unemployment usedgovernment toare

enlist people in work collections in the Theto preserve museums.
additional for registrationcommission has assessed the need for labour

conservation of around 800 during fiveand beto yearmanyears per a
will that sufferperiod. Many of these jobs be created places fromonyear

of and they will enlist people skilled in repairhigh levels unemployment
maintenance work, painters, textile workers and other categoriesand

of unemployment.with higher than levelsaverage

institution with specialSwedish Travelling ExhibitionsThe an respon-
organizes travelling exhibitions,in field of cultural policy.sibilities the
in cooperation with others, andproduced under its auspiceseither own or

media. has existed for almostdevelop the exhibitionhas mission to as aa
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thirty and the main motivating factors have changed.to extentyears, some
well established ofThere Sweden, andmost partsare now museums

oflonger only questions developing and distributing exhibitions fromano
regions.the thetocentre

there problem, missing link inHowever, the sector.a new a museum
Many skilled and dedicated have of planningservantsmuseum no means
exhibitions for than their region. Still, excellenttownmore own or many
ideas born all the and also implemented, butcountryover many areare on a

limited scale than they deserve. If exhibitions could be planned formore
travelling in Sweden and internationally, this would be importanttours, an
incentive develop these ideas further. The commission has outlinedto even an

whereby Swedish Travelling Exhibitions would beorganizational structure
driven organization servingchanged from producer governed demandtoa a

free-lancinglink and artists and others whobetween tomuseums openas a
funding.have ideas that merit attention and deserve

in life ofResearch plays major role the but there alsomosta museums,
confusion around the meaning of that word. The commission finds thatsome

tasks that relate research, such gathering andundertake tomuseums many as
connection with exhibitions,preserving data, producing documents serv-

ing with information and objects, inspiring peoplethe public to toaccess
profes-their lifes advantage havedocument In toetc. cases, an amany

when undertaking such tasks. But thesional research background not
need make that distinction. Theacademic research and there toasame as

ofof continue with the former activities, with theshall typemuseums course
however recommend that whenof their regular budgets, museumuse we

for funds fromstaff academic research they apply externalinengage proper,
sources.

offor them do the merits their researchThere three ltoare reasons so;
quality standards other research, 2will be assessed by the as re-same

time.temporarily leave their jobs, fulltime Per-searchers then partormay
staffeasier and the possibilities for circulationbecomessonnel management

will used reach the main objec-The funds of the beincrease, 3 tomuseums
clearly defined supple-and the research worktives discussed above, asas
supplement, and alsodoubt that importantTherementary. weanno

the major boardsneed havethat the to a presence onargue museums
quality of the research doneevaluation of thedistributing research Ourgrants.

differ much insatisfactory, but doesthatshows notat verymuseums
Consequentlyuniversity institutions.from research done atcontantscope or

competitions forthewill have fair chancethe researchers at museums
separately. We alsotheir researchneed handlefunds, and there tono

in cooperationorganize associated chairsthe majorrecommend tomuseums
takepeoplepoliciesuniversities. Personnelwith the main tomust encourage
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particular would be valuableoff for research, and in accomodattetime to
part—timeassignments thedoctoral students at museums.on

learning organizationsThe museums as

main responsibilities ofcommission has identified the theThe a museum
particularlyall know that knowledge erodes andfield of learning, but we

be upgrade their skills; theyknowledge intensivepeople in mustsectors may
learn of staffOur questionnaire reveiled that theneed how learn.toto many

fordissatisfied with their opportunities leam—in themembers museums were
identified four majordevelopment. We have probleming and professional

areas.
professional development throughopportunities forfirst relates theThe to

thisThere initiativesand trainingshorter manyprogrammes. arecourses
opportunities forfurther particular, thefield and they deserve Insupport.

should be developed and utilized.other Nordic countriescooperation with the
training inthe need for higher museology.problem relatesThe second toarea

severalhigher academic levelstudy museologypossible atto on anow
initiatives ofrecommends that the previousuniversities. The commission

level ofdeveloping full the degreein further mastersatprogramme aayears
be persued.

of organizational learning relatesfollowingThe totwo aspects careermore
questionnaireformal training. Thecirculation of personnel thanpaths and to

spendearly andemployees theshowed thatalso sectorenter museummany
needof their life working Theremajorthe twoatpart one or museums. a

organi-of personnel with otherfor exchangesboth theto museumsopen up
consider during recruitment, andsociety, which somethingzations in I0to

circulationincrease among museums.
future in theof staff holds the keyThe development toresources success

need be profes-policies vitally important andPersonnel toaremuseums.
formal opportunities for trainingdeveloped quite much the andsionally as as

will help peopleorganizational changes suggested aboveeducation. The up-
recommendationsof the practicaltheir skills Continously. Manygrade

within the fourCommission better implementedby thesuggested new mu-are
organizations of the oldthe thirtysevenunits than between structure.seum
organizational andproposals develop bothcommissionsThe structures pro-

societythat effectively startegicin order design systemto as aservesacesses
well used collectiveand memory.
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Kommittédirektiv

1993:26Dir.

Översyn strukturfrågormål- inomoch m.m.av
statsunderstödda museiväsendetstatliga ochdet

Dir. 1993:26

regeringssammanträde 1993-02-25vidBeslut

statsrådet Friggebo, anför.för Kulturdepartementet,Chefen

Mitt förslag

uppgift musei-föreslår utredare tillkallas medsärskildJag överattatt seen
i syfte skapa bättre förut-samverkansforrner bl.a.struktur ochväsendets att

tillgängligaför effektivare användning de totaltsättningar av resursernaen
museiområdet. skall därvidUtredaren

Verksamhetsmål,uppgiftermuseiväsendets övergripande ochanalysera-
organisation ochnuvarande arbets-de centralaöverväga museernasom-

ändamålsenlig till samverkan, överblickmed hänsyn behovetördelning är av
samlad resultatbedörrming,och

inom museisektorn,roll- och ansvarsfördelningen helagranska utvär--
nivåer belysa eventuelltinom och mellan sektorns olikadera samspelet samt

kompetenskonflikter,förekommande
be-statliga stödet till regionalagranska effekterna det samtmuseerav-

kulturrniljövårdenuppgifter inom den statliga kandöma länsmuseernasom
förtydligas,

museiornrådet,kulturråds uppgiftergranska Statens-
forskning,precisering museiväsendets förredovisa förslag ansvarom av-

uppmärksammas,börvarvid de till universiteten knutnaäven museerna
såvälförolika uppgifter och deras betydelseRiksutställningarsbelysa-

sarnhällslivet i övrigt,kultur- ochmuseiväsendet som
frågan museipolitikens räckvidd bl.a. bak-den statligaöverväga motom-

framförts statligtförslag i olika sammanhanggrund om ansvars-somav
statligt stöd tilltagande eller nya museer,

225



SOU 1994: 51

frågor anslagsstrukturer, kostnadsfördelning och ma:kna-överse om-
dens betydelse för museiväsendet,

i övrigt de överväganden i strukturellt eller hänseendegöra annat som—
finner motiverade.utredaren

för sinaSom underlag överväganden bör utredaren redovisa erforderligt
såvälstatistiskt material bl.a. museiväsendets resursutveckling totaltöver som

gäller medelstilldelning tiden.vad överstatens

Bakgrund

såvälmångfald frågasvenska museiväsendet präglas iDet storav en om
ämnesområden organisatoriskt. Staten för eller bidrag till ettsom svarar ger

i landet. Hamill kommer betydande antal kommu-90-tal runt ettmuseer om
någrastatligt däribland anspråknala och enskilda stöd, görutanmuseer som

nationellt uppdrag.ett
lång handmuseistruktur successivt framvuxen under tid. EfterDagens är

tillkommit vid sidan de tidigare har antalet statliga ochharmuseer avsom nya
svårareblivitstatsunderstödda vuxit. Samtidigt har helheten allt attmuseer

överblicka.
1960-talet omfattande utredningsarbete genomförtsSedan mitten har ettav

års ipå museiområdet. utställningssakkunniga1965 musei- och arbetade
området. kulturråd gjordeår genomlysning Statenstio med totalnästan en av

uppgifter1980-talet samlad utredning de centralai mitten av museernasav en
frågor deför landets museiväsende. Härutöver haroch hela omansvar

samverkan och de regionalacentrala organisation och museer-museernas om
vidställningstaganden statsmakternauppgifter särskilt Deutretts. somnas

utredningsarbete haritillfällen har gjort med anledning dettaskilda av
uppgiftsförändringarinneburit vissa organisations- och inomhuvudsak

regionalautveckling statliga stödet tillcentralmuseikretsen detsamt en av
densammasina grundläggande drag museistrukturen dockl är sommuseer.

före 1970-talets kulturpolitiska beslut.
kulturmiljövården. De kultLr-Museiväsendet har samband mednäraett

kulturmiljövårdensintegrerade i verksan-historiskt orienterade ärmuseerna

1Prop. statliga kulturpolitiken, bet. 1974:KrU15, rslr.1974:28 denom
kulturpolitiken bet. 1975:KrU1974:248; 1975:20 den statliga 12,prop. om

kulturpolitiken bet.1975/76:135 den statligarskr. 1975:201; omprop.
1976/772100 bil. 12 166-17.,1975/762355;l975/76:KrU35, rskr. prop. s.

1979/80:1341976/77:KrU37, rskr. 1976/77:218; orga1i—bet. omprop.
akademiens bibliotek, Musikmuscetvid Musikaliskasation verksamhetenav
1979/80:KrU31, rskr. 1979/802312;rnusikhistoriskt arkiv, bet.och Svenskt

uppgifter och bet.1986/87:97 de centrala ansvar,om museernasprop.
bil. 53-62,1986/872342; 1989/90:100 101986/87:KrU21, rskr. s.prop.

1989/90:KrU21, rskr. 1989/90:224.bet.
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organisation och uppgifter inte kan behandlasderashet görsätt attett som
förhållande beaktas.dettautan att

Rådetsmuseiväsendet.kulturråd samordnande roll för helaharStatens en
preciserats.dock intecentrala hargäller de närmareuppgifter vad museerna
utgifter kom-för ökade statligaförutsättningarnasamhällsekonomiskaDe
viktigt till-lång framöver. Därför dettidbegränsade under ärförbli attattmer

utnyttjas rationellt.gängliga resurser
statliga musei-10 centralaanslagsgivning omfattarKulturdepartementets

och Göteborgs kommu-Malmötill 24 länsmuseer,bidragorganisationer samt
fristående specialmuseer. Vissamindre antalmuseiorganisationer ochnala ett

områdena kulturhistoria och naturvetenskapkonst,inomstatliga museer
ansvarsområden. Tillförsvarsdepartementensutbildnings- ochtillhänförs

kungligaockså och devissa verksmuseerhörmuseikretsenden statliga
samlingar.slottens

museiändamål uppgår närvarande tillförbudget förKulturhuvudtitelns
kronor.miljonerdrygt 600

användasårliga insatser skulle kunnaför dessaskäl talarFlera att
består tjugotal ellercentralmuseer störrekretseneffektivare. Enbart ettavav

uppgifter.sammanfallandedelvissidoordnade ochmedmindre museer
samlingsområden splittrat ochleder tillochinstitutioner ettMängden separata

sakligt under-försvårar jämförelser ochbeslutsunderlag,oöverskådligt som
resursfördelningen.beslutbyggda om

organisation,förändraddärför anledningfinns övervägaDet att om en
roll-uppgifter ochpreciseringcentralmuseerna,framför allt samt avenav

museiväsende, däreffektivarenivåer medförakanolikafördelning ett man
ökade insatser.kannuvarande göraredan inom ramar

återkommande kravet in-också det oftasådan talarFör översynen
ytterligarestatligt stöd tillellerstatligarättande museer.museernyaav
nuvarande statligadeönskemål ofta ingetgrundar sigDessa att av

undvikaverksamheten. Föraktuellaför denhar uttalat attett ansvarmuseerna
museistruk-nuvarandedärför denuppsplittring bör överytterligare seman

tillkanflexibeltframtiden sättså idenna ett nyaanpassasturen, att mera
förhållanden.önskemål och

infra-bibliotek delmed arkiv ochtillsammansMuseerna utgör aven-—
informationsförsörjning. Vid översynforskningensförstrukturen aven

forskningssammanhangiuppgifterviktigtdetmuseiväsendet är att museernas
övervägs.
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Uppdraget

fungerandeEn museistruktur utgår frånkräver helhetssyn påatt man en
verksamheten. Utredningsarbetet bör därför inledas med precisering deen av
övergripande målen för verksamhet.museernas

Ett har tradition flerfaldig uppgift. Det skall vårda ochmuseum av en
komplettera sina hållasamlingar dem tillgängliga för forskare och all-samt

Vidare utgångspunktmänhet. skall med i samlingarna byggamuseet upp
kunskap, sprids utställningar utåtriktadoch verksamhet.som genom annan

mångaMuseet i fall inrymt i kulturbyggnadär kräver särskilt under-en som
håll. Härutöver har kravet successivt ökat attmuseerna genom
utställningar, skolverksamhet och opinionsbildning aktiv del i samhällsut-ta

såvecklingen. Med brett och varierat arbetsfält balansen mellanutgörett
skilda delar verksamheten problem.störstaettav av museernas

Utredaren bör analysera det samlade behovet museiverksamhet inomav
områdena föremålsinsamling, vård och dokumentation samlingar, kun-av
skapsuppbyggnad och kunskapsspridning service. utgångs-Medsamt extern

ipunkt analysen bör utredaren föra förutsättningslöstett resonemang om
vilka institutioner finnasbör hur de bör dimensioneras, struk-samtsom

lokaliseras och samverka inbördes. Utredaren bör därvid beaktatureras,
skillnaderna i uppdrag det historiska såledesperspektivet ochsamtmuseernas

vederbörlig hänsyn till de omständigheter ligger bakom framväxtenta som av
dagens museistruktur. Utredaren bör beakta de särskilda lokalmässigaäven
förhållandena museiornrådet, mångavilka i fall försvårathar en anpass-
ning verksamheten till omvärldens behov och förväntningar.av

En huvuduppgift för utredaren bör den statligaövervägaattvara om
museiverksamheten sådantstrukturerad samverkan,är överblicksättett att
och samlad bedömning resultat och resursbehov underlättas. Deen av
nuvarande centrala huvudsaklingen någotverksamma inomärmuseerna av
sakområdena kulturhistoria, naturvetenskap och konst. Detta faktum kan tas

utgångspunkttill för förutsättningslös diskussion alternativ till central-en av
museikretsens nuvarande organisatoriska struktur. Utredaren bör kunna

organisationsmodeller förhållandevisinnebäröverväga radikala föränd-som
förhållanderingar i till dagens museistruktur, integrering mindret.ex. av

specialmuseer i eller gruppering understörre museer av museer gemensamma
styrelser.

utgångspunktallmänEn vid bedömning organisatoriskaden formenen av
för museala grundfunktioner inom den statliga museisektom bör varjeattvara

inte nödvändigtvis behöver bedriva verksamhet inom alla delom-museum
råden. Konserveringsresurser, magasin och utställningslokaler, juridisk och
administrativ kompetens bör med fördel kunna utnyttjas gemensamt.m.m.

Som underlag för övervägandena rörande lämpliga organisations-ett
genomgångstrukturer bör utredaren systematisk samtliga centralagöra en av
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specialmuseeroch med statligt huvudmannaskap. Särskilt angelägetmuseer
förhållandeklargöra rimligt fördelade i till uppgifternaärär att om resurserna

ansvarsområdendet förekommer dubblerande där kapacitet kanoch om
frigöras.

förhållande till de lokala och regionala bör belysas.Statens museerna noga
uppnåmuseiväsendet eftersom de kan detbasen iDessa utgör näramuseer
förutsättningenmänniskorna i det omgivande samhälletsamspel med ärsom

för meningsfull museiverksamhet.en
måsteför de ioch finansieringen lokalaAnsvaret ävenmuseerna

ingårviktigtfortsättningen förbli kommunernas angelägenhet, de iär attmen
fungerande samspel med de regionala och statligaett museerna.

främst har till uppgiftregionala varmed länsmuseerna,De museerna, avses
regionens utveckling inom brettoch sprida kunskapdokumentera ettatt om

fält. Samtliga länsmuseer har vid sidan härav bestämdakulturhistoriskt
kulturmiljövården. Vissa med konstsamlingarfunktioner inom länsmuseer

ekologiskockså viktig roll i länets konstliv. Flera länsmuseerhar satsaren
utgångspunktnågra naturhisto-kunskapsspridning, med idärav permanenta

således ansvarsfulla uppgifter inomsamlingar. Länsmuseerna harriska ett
verksamhetsområde. effekterna stödUtredaren bör granskabrett statensav

utform-och bedöma huruvida stödet i nuvarandetill regionalade museerna
ändamålsenlig avvägning länsmuseets olikafrämjar mellanning an-en

svarsområden. till samtliga regionala kulturinstitu-för stödForrnerna statens
kommittén dir. 1993:24 med uppgifttioner kommer övervägas attatt seav

gäller stödet till regionalakulturpolitikens inriktning. Utredaren bör, vadöver
frågor.stå förfogande vid behandlingen dessatill kommitténs avmuseer,

kulturråd nuvarande statliga stödet till länsmuseernafördelar detStatens
följer villkoren förtillsyn verksamhetenoch den överutövar som av

ingår också organisationen föri den statligabidragsgivningen. Länsmuseerna
kulturmiljövård, historiskadär Riksantikvarieämbetet och ärstatens museer

för de skallmyndighet. Bidraget till länsmuseerna lämnas bl.a.central att
kultunniljövården. Bland därför börfullgöra uppgifter inom den statliga annat
förhållande till museiväsendet ända-iutredaren äröverväga ansvaretom

kulturråd.målsenligt Riksantikvarieämbetet och Statensfördelat mellan
kulturmiljövårdennivå medPå samverkar länsmuseerna inomregional

Kulturmiljövårdens regionala organisation har därmedlänsstyrelserna. en
samhällsområden.från andra jämförbarautformning skiljer sigsom

påtankefungerar, bl.a. medvärdera hur organisationenUtredaren bör om
behövermellan länsstyrelsen och länsmuseetansvarsfördelningenroll- och

anförtbeaktande vad jag tidigare harUtredaren bör, medförtydligas. omav
till läns-statsbidraget lämnasövriga uppgifter,länsmuseernas överväga om

främjabäst ägnadeformer och de villkorunder de är att ensommuseerna
kulturrniljövård.effektiv regional
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Utredaren bör beakta den fortsatta beredningen HUR-utredningensav
1992: Arkeologi och Exploatering. Utredningenbetänkande SOU 137 har

förslag upphandling arkeologiska utgrävningsuppdraglämnat om av m.m.
påverkar möjligheter förena stödfunktionlänsmuseernas till läns-att ensom

uppdragsverksamhet.med arkeologiskstyrelsen egen
bibehålla Riksantikvarieämbetet och StatensLämpligheten historiskaattav

i myndighet kan lämpligen belysas i samband medgemensammuseer en
museistrukturen.prövningen den centralaav

genomgången det regionala museistödet bör utredarensamband medI av
kulturrådsockså förslag stöd till s.k. samverkansmuseer.granska Statens om

fördelning statligt kulturstöd till regionala ellerinnebärFörslaget nyaen av
nivån.påverkar därför totala insatsen den regionalaoch denlokala museer

kulturråds påStatens uppgifterbör i övrigt granskaUtredaren även
museiområdet tillsynsfunktion idärvid behovoch överväga statensom av en
fråga och övergripande museipolitiskcentrala och regionala museer avom

kulturråd. Kulturrådetsfonn viatillgodoses i Statensstyrning bör änannan
sammanfallande roller bör därvidnuvarande delvisoch de ansvarsmuseernas

särskilt belysas.
förhållande Naturhisto-till forskningen.uppvisar splittratMuseerna ett

naturvetenskaplig forskning. Gene-omfattanderiska riksmuseet bedriver en
för grund-ingår för samlingarna verkadet irellt attattmuseernas ansvar

utgångspunkt behovi harbedrivs med dessa. Härutöverforskning museerna
områdenbedrivs sektorsspecifikametodutveckling inomforskning ochattav

föremålsvård, museologi museipedagogik Synenoch mu-m.m.som
såväl hosforskningssammanhang skiftar dockkonkreta uppgifter iseernas

såledesforskningsråd. råderuniversitet och Detsjälva hosmuseerna som
utförahuruvida själva skall kunnauppfattningar bl.a.skilda om museer

tillhandahålla förbasmaterialbeställa ochforskningsuppgifter eller enbart
frågor ochmed berörda intressenterdiskutera dessaforskning. Utredaren bör

redovisa sina slutsatser härav.
sammanhang uppmärksamma definns anledning i dettaDet att museer av

universiteten. del dessa har framskilda slag anknutna till Enär växtavsom
forskning,till undervisning ochresultat eller komplement medanettsom av

universitetshåll framhållitsFrån har detursprungligen donationer.andra är att
forskningenbåde beträffande roll i ochbetydande problemfinns museernas

universitetsorganisationen. Utredaren bör belysaställning ivad gäller deras
föreslå åtgärder.problem ochdessa

central försedan 1960-talet utgjortRiksutställningar har en resurs
rådgivningvandringsutställningar idistributionproduktion och samt ut-av

årens lopp utvecklat tekniskställningsfrågor. Riksutställningar har under en
utnyttjas inte barapedagogisk kompetens kunnatoch utanav museernasom

fåttutställningenockså och samhällslivet, därandra delar kultur-inom enav
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information ochkunskap,förmedlingförmediumanvändningökad avsom
fåttlänsmuseernasåväl centraladeSamtidigt harupplevelse. sommuseerna

i visssjälvanaturligt för demgjort detvilketuppgifter,breddade att
sina medietek-och ökavandringsutställningar ävenutsträckning producera

uppstått ansvarsfördel-viss oklarhetDärmed harkunskaper.niska omen
RiksutställningarsanalyseraUtredaren börhänseenden.berördainingen

vilkaklargörasDärvid börolikaförbetydelse avnämare.och dessverksamhet
fortsättningendärför iRiksutställningar ochför ävenunikauppgifter ärsom

fullgörasväl kanlikauppgiftervilkacentralt ochfullgörasbör avsom
förförutsättningarna göradiskuteraUtredaren bör attsjälva. ävenavnämarna

självbärande.ekonomisktverksamhetRiksutställningars
måni vaduppgift för utredaren överväga staten,vidarebör attDet vara en

regionalaochför centralaekonomiskanuvarandesitt museerutöver ansvar
anledningframtiden harinationell betydelse,specialmuseerantalsamt ett av

specialmuseer ellericke-statligabidrag tillriktadevidbindaatt resurser
Övervägandena såväl befintligaomfattabörsådana museer.avgrupper

bidragsändamål.tillframförda förslagstödformer nyasom
strukturellt ellerföreslå förändringar idekunnahärutöverbörUtredaren

anledning till.utredningsarbetethänseendeövrigt gersom
kulturråd, desamråd med Statensbedrivas ibör näraUtredningsarbetet

Riksutställningar, länsmuseernaRiksantikvarieämbetet,centrala museerna,
samråda kommitténmedbörUtredarenberörda instanser. ävenövrigaoch

börinriktning. Vidarekulturpolitikensuppgiftmed över1993:24dir. att se
och ihuvudorganisationerberördainformerafortlöpandeutredaren

med vilkenarbetstagarorganisation,centralberördfallförekommande annan
anställningsvillkor, ochandraochavtal lönerbrukar haellerharstaten om

synpunkter.framföratillfälledembereda att
1984:5direktiv dir.regeringensanförs ibeakta vadUtredaren bör som

inrikt-utredningsförslagensangåendeutredareoch särskildakommittéertill
regionalpolitiskaverksamhetensredovisa1992:50dir.ning attsamt om

samhällseko-denunderstrykasammanhangvill i dettaJag attkonsekvenser.
åtagandenoffentligaframåtlång innebärtidsituationen förnomiska att nya

neddragningar ochmotsvarandeskekulturonuådet kanendastinom genom
omprioriteringar.

utgångenföresitt arbeteresultatetredovisaUtredaren bör marsavav
1994.
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar mig

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976: l 19 med uppdrag rnål- strukturfrågorgöra ochöversynatt en av-

inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet,m.m.
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom

utredaren.
Vidare hemställer jag

kostnaderna skall belasta elfte huvudtitelns anslag Utredningaratt m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Kulturdepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:51

mål- strukturfrågorTilläggsdirektiv för ochöversyn av m.m.
inom statliga och statsunderstöddadet museiväsendet

Dir. 1993:51

Beslut vid regeringssammanträde 1993-05-06

statsrådetför Kulturdepartementet, Friggebo, anför.Chefen

Mitt förslag

föreslårJag bakgrund riksdagens uttalande vid behandlingenmot av av
kulturfrågor l992/93zKrUl7,övergripande bet. rskr. 1992/932249 att ut-
mål- strukturfrågorredningen och inom det statliga och statsunder-m.m.om

museiväsendet i fortsättningen arbeta kommitté med parlarnen-stödda som en
tarisk sammansättning.

Bakgrund

februari 1993 bemyndigadeGenom beslut den 25 regeringen mig att
mål- strukturfrågortillkalla särskild för ochutredare göra översynatten en av

inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet dir. 1993:26.m.m.
kulturfrågor vårenriksdagsbehandlingen övergripande 1993Vid av an-

museiområdetutredningsarbeteförde kulturutskottet nämnda borde skeatt
sådani parlamentariskt kommitté. En kommitté torde enligtsammansatten

möjlighet särskild utredningsman samarbe-utskottet ha bättre än att genomen
få ståndutredningen till samordning utred-med den kulturpolitiskate en av

mening regeringen till kännaningsförslagen. Riksdagen beslöt sinatt som ge
anfört.vad utskottet

anledning riksdagens uttalande förordar jag parlamentarisktMed att enav
ikommitté i stället för särskild utredare uppdrag attsammansatt en ges--

museiområdet.genomföra översynen
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Hemställan

regeringens tidigarehemställer regeringen med ändring bemyn-Jag att av
chefen för Kulturdepartementetdigande bemyndigar

kommittéförordningen 1976:lkommitté omfattad 19tillkallaatt aven --
mål-för ochfem ledamöter uppdragetmed högst göra översynatt en av

strukturfrågor statsunderstödda museiväsendet,inom det statliga ochm.m.
ordförande,ledamöterna attatt utse varaen av

sekreterare och biträdesakkunniga,besluta experter, annatatt om
kommittén.

hemställer jagVidare
belasta elfte huvudtitelnsbeslutar kostnaderna skallregeringen attatt

Utredningaranslag m.m.

Beslut

överväganden och bifallersig till föredragandensRegeringen ansluter
hemställan.hennes

Kulturdepartementet
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