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Remissvar på Museiutredningens betänkande Ny museipolitik, SOU 2015:89 
 

UtställningsEstetiskt Forum, UEForum, har tagit del av Museiutredningens betänkande Ny museipolitik, SOU 

2015:89, och vill härmed  lämna följande synpunkter. UEForum är inte en utpekad remissinstans. 
 

Sammanfattande synpunkter 

Utredningen  är en bra och nödvändig beskrivning  av dagens svenska museiväsen.  Historieskrivningen av de 

olika utredningar och reformer som genomförts  under de senaste decennierna  är klargörande. Att utredningen 

strävar efter att ta ett helhetsgrepp om det svenska museiväsendet  oavsett vilka huvudmännen är ser UEForum 

som mycket positivt. Det är bra att utredningen lagt tonvikten på museernas  särart  som centrala  kunskapsin- 

stitutioner i samhället. 
 

UEForum är positiv till den föreslagna lagstiftningen kring museiverksamheten. Denna typ av lagstiftning finns i 

flera av våra grannländer men har hittills saknats  i Sverige. En grundbult i denna lag bör slå vakt om muse- 

ernas oberoende gentemot  huvudmännen. 
 

Utredningen  är genomarbetad med tydliga och konkreta förslag. UEForum konstaterar att utredningen, lik- 

som Gestaltad Livsmiljö, föreslår en ny myndighet  och vi har inga synpunkter på en sådan myndighet. 

Förslaget om ett nytt statsbidrag på 28 miljoner för samverkansprojekt kring utställningar och annan  publik 

verksamhet är självklart  positivt men UEForum vill särskilt understryka vikten av att bidraget  även används 

för att utveckla gestaltning  och konstnärliga uttryck  i utställningarna. 
 

UEForum vill särskilt påpeka: 
 

Museerna ska som utredningen skriver, vara kunskapscentra, men samtidigt ska museernas utställningar möta 

människor med olika behov, erfarenheter och kunskap. Museernas utställningar ska skapa starka  upplevelser 

och locka till kreativitet, ge kunskaper och främja kritisk dialog. 
 

UEForum vill betona  att utställningen är ett konstnärligt medium som behöver utrymme  och resurser för att 

utvecklas  innehållsmässigt, gestaltningsmässigt och tekniskt. Utvecklas genom att pröva  och experimentera 

öppet  och genomskinligt så att många  institutioner, konstnärer, experter  och besökare  kan delta. UEForum 

menar att gestaltat  arbete i form av utställningar bidrar till att uppfylla museernas uppgifter men då krävs det 

samma krav på professionell  konstnärlig kompetens på samma sätt som på museets övriga uppgifter. 
 

En stark, orädd och konstnärligt utbildad  ledare – åtminstone på de stora, statliga museerna och länsmuseerna 

– skulle kunna  bidra till att sätta museiförmålen i nya sammanhang med andra perspektiv och visa på utställ- 

ningsmediets styrka i olika kunskapsprocesser. Det är UEForums fasta övertygelse och erfarenhet att det leder 

till utställningar som berör, påverkar och ger kunskap. 
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UEForum är Sveriges enda tidskrift  om museer och utställningskritik. 

UEForum sätter de kultur-  och naturhistoriska museernas  utställningar i fokus. 
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