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Yttrande över betänkandet SOU 2015:89 Ny Museipolitik.
Museiutredningens betänkande Ny museipolitik har kommit Karlstads universitet till del för
remissyttrande. Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter på denna utredning som avser
ett viktigt ansvarsområde.
Vi ser positivt på utredningens förslag om en ny museilag som slår fast de allmänna museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner med ansvar för att förmedla ett reflekterande
förhållningssätt till historien och omvärlden.
Bland utredningens förlag ingår bland annat att: ”Museerna i det allmänna museiväsendet ska
inom sina ämnesområden bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad. Vidare ska
museerna i det allmänna museiväsendet upprätthålla hög kompetens inom sina ämnesområden och kunna belysa dessa ur olika perspektiv.”(s. 275). Förslaget innebär att museerna ska
främja kunskapsuppbyggnad oavsett om denna sker i egen eller annans regi. Det kan handla
om att tillhandahålla grundläggande förutsättningar för forskning eller om att själv utföra
den. Förslaget innebär att museerna skall få i uppdrag att på olika sätt bidra till forskning.
Med forskning avses i utredningen ett systematiskt och metodiskt sökande efter kunskap som
bedrivs av personer med relevant meritering och i enlighet med de normer som gäller på respektive vetenskapsområde.
Karlstads universitet vill framhålla värdet av samarbete mellan museisektor och universitet
vad avser forskning och kunskapsutveckling. Såväl universitetssektorns som museisektorns
samverkan med övriga samhället uppmuntras alltmer idag, och forskning och annan kunskapsuppbyggnad är områden där samverkan utifrån olika bakgrund kan leda till mycket positiva resultat. Vi instämmer i utredningens och Centralmuseernas forskningsnätverks åsikt
att museerna i framtiden skulle kunna utgöra mötesplatser för teori och praktik. Museerna
och deras samlingar är viktiga som en del av forskningens infrastruktur och som arenor för
universitetens forskare.
Forskningssamarbetets kvalitet förstärks givetvis om även museerna har anställda med forskarutbildning och forskningserfarenhet som kan samarbeta med forskare vid universitet och
andra forskarorganisationer. Därför ställer vi oss positiva till utredningens förslag (s.277) om
att det ska stadgas i museilagen att de allmänna museerna skall upprätthålla hög kompetens
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inom sina ämnesområden. Detta förslag motiveras av utredningen också med att det behövs
hög kompetens för att kunna belysa sina ämnesområden ur olika perspektiv, vilket vi instämmer i. Som utredningen framhåller är det viktigt att museerna som kunskapsinstitutioner
har kompetens att se sina samlingar ur olika perspektiv, att följa relevant forskning, att tilllämpa olika teoretiska perspektiv på verksamheten och förhålla sig kritiska till berättelser
som förmedlas i utställningar och andra aktiviteter.
Betydelsen av interkulturell och normreflekterande kompetens hos museernas personal i dagens rikt mångfaldiga samhälle behöver också betonas. Detta behov, som framhållits bland
annat av den tidigare utredningen Museerna och mångfalden, framstår som allt mer betydelsefullt. Frågor såsom vems kulturarv det är som museerna bygger upp, legitimerar och förmedlar, och till vilka, är viktiga att ställa och kräver kompetens.
Om man menar allvar med att se museerna som kunskapsorganisationer krävs också hög
kompetens avseende pedagogiska kunskaper. Även på detta område kan samarbete mellan
universitet och museer utveckla goda resultat, inte minst i anslutning till lärarutbildning och
pedagogisk forskning.
I detta ärende har Åsa Bergenheim beslutat och Patrik Larsson varit föredragande. AnneChristine Larsson Ljung, universitetsdirektör och Amanda Green, studentkårens ordförande, har
varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
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