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Synpunkter inför en ny forskningspolitik  
 
Riksförbundet Sveriges Museer (RSM) har till uppgift att ta tillvara och driva den svenska 
museisektorns gemensamma intressen. Förbundet företräder drygt 220 medlemsmuseer 
på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. 
 
RSM har ombetts inkomma med synpunkter med anledning av en ny 
forskningsproposition under 2016. Synpunkterna har beretts av en arbetsgrupp inom 
museernas nyetablerade nätverk för forskningsfrågor. 
 
Sammanfattning 
 
Forskning vid museer bedrivs i nära koppling till samhället, till olika praktiska och 
kunskapsintensiva verksamheter och med direkt tillgång till forskningsmaterial i form av 
museernas samlingar.  
 
Forskning vid museer bedrivs ofta tvärvetenskapligt. Detta gör att forskningen vid 
museer har kontaktytor med ett flertal discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap 
och naturvetenskap.  
 
Forskningen vid museer ökar deras resurser, garanterar fruktbara samarbeten, tillför 
viktig ny kunskap till samhället och erbjuder forskningen en kraftfull kommunikativ 
arena. För att en forskning av hög kvalitet fortsatt ska kunna bedrivas vid de svenska 
museerna vill vi trycka på tre områden av betydelse; 
 
1. Forskning vid museer är viktigt för att museer ska ha fortsatt trovärdighet och 
legitimitet i sina uppdrag samt kunna fortsätta att utvecklas. 
2. Forskare vid museer behöver garanteras tillgång till vetenskapssamhällets 
infrastruktur. 
3. Utbildning behövs för museers framtida behov. 
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Bakgrund 
 
Vid museer bedrivs av tradition forskning. En stor andel av svenska museer har 
forskarutbildad personal som bedriver forskning av hög kvalitet1. 
Forskningen sker både med externa medel från forskningsråd, forskningsfonder och med 
egna medel. Resultaten publiceras också i referee-granskade, för forskning vedertagna, 
publikationer.  
 
Forskning vid museer bedrivs ofta tvärvetenskapligt. Museernas verksamhet spänner 
över vida kunskapsfält, vida tidsåldrar och över vida geografiska rum. Detta gör att 
forskningen vid museer har kontaktytor med ett flertal discipliner inom humaniora, 
samhällsvetenskap och naturvetenskap.  
 
Forskning vid museer sker i nationella och internationella forskningssamarbeten. Dessa 
forskningssamarbeten ger alla parter möjlighet att utbyta kunskaper och utvecklas. Det 
medför också en nödvändig internationalisering av de svenska museerna. 
 
 
 
Synpunkter 
 
1. Forskning vid museer viktig för att museer ska ha fortsatt trovärdighet och 
legitimitet i sina uppdrag samt fortsätta utvecklas  
 
Forskning vid museer är viktig för en hög kvalitet på verksamheten. Det ger ett kritiskt 
förhållningssätt till historieskrivning och samhällsdebatt som är en grundsten i en fortsatt 
utveckling av museisektorn. Ska museer ha hög trovärdighet och legitimitet, måste 
forskning vara en integrerad del av verksamheten.  
 
1.1. Museer har behov av forskning 
Forskning ger museer verktyg för att vinna ny kunskap och kritiskt diskutera den egna 
kunskapsproduktionen. Museers forskning utgår från frågeställningar, källmaterial och 
metoder som är av betydelse för museers arbete. En modern och levande museisektor 
behöver den långsiktiga kunskapsuppbyggnad som forskningen ger. 
Forskning vid museer genererar vetenskaplig spetskompetens såväl i de egna 
organisationerna som i den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen i ett 
bredare perspektiv.  
 
1.2. Museers forskning är en viktig del av forskarsamhället 
Forskare vid museer är, och skall vara, en del av forskarsamhällets utbyten av kunskap. 
Medel för forskningssamarbeten behöver därför vara tillgängliga för alla 
forskningsaktörer.  
Museerna förfogar över unika källmaterial som är en tillgång för hela forskarsamhället. 
För att detta material ska kunna möta forskningens behov, behöver museerna emellertid 
egen forskarkompetens.  
 
1.3 Museiforskning är kommunicerande 
Med en livaktig forskning vid Sveriges museer sker också en livaktig förmedling av och 
diskussion om forskningsresultat. Vid museer finns en lång och levande 

                                                
1 Lihammer, Anna (2009). Forskning vid svenska ABM-institutioner. En undersökning av aktuella 
förutsättningar och trender. Nobel Museum Occasional Papers nr 9. Stockholm: Nobel Museum 
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folkbildningstradition och den pedagogiska verksamheten är välutvecklad. Museer har 
goda kontakter med skolor, föreningsliv och en intresserad allmänhet.  
Forskning vid museer är viktigt för att svensk forskning ska vara tillgänglig, vara en aktiv 
del i det demokratiska samtalet och integreras i ett livslångt lärande. Få andra 
forskningsaktörer kan uppvisa en så bred och väletablerad tradition av möten mellan 
forskare och civilsamhället. 
 
2. Forskare vid museer behöver tillgång till forskningens infrastruktur 
 
Det finns en infrastruktur för forskning som bara delvis är öppen för alla 
forskningsaktörer i Sverige. Forskare vid museer behöver tillgång till forskningens 
infrastruktur i form av andra forskares resultat och forskningsdatabaser för att bedriva 
forskning av hög kvalitet. Att forskare vid museer fortsatt kan söka medel i öppna 
utlysningar i konkurrens med andra forskare än av stor betydelse. 
 
 
2.1 Tillgång till utlysta forskningsmedel 
Ett system med öppna utlysningar av forskningsmedel ger förutsättningar för forskningen 
att utvecklas oberoende av forskares institutionsbehörighet. Idag kan forskare vid 
museer söka pengar hos de stora forskningsfinansiärerna på samma grunder som andra 
forskare. Det är viktigt att denna möjlighet kvarstår, så att forskningen vid museer kan 
bedrivs på likvärdiga villkor som annan forskning i samhället.  
Forskningen om kulturarv, kulturarvsbruk och historiemedvetenhet samt 
kulturarvspedagogik kan stärkas ytterligare i Sverige.  
 
2.2 Tillgång till andra forskares resultat 
Forskare vid museer behöver tillgång till andra forskares publikationer. Idag är tillgång 
till nationella och internationella forskningsdatabaser samt digitala vetenskapliga 
publikationer inte tillgängliga på lika villkor för alla forskare. De stora universitets- och 
högskolebiblioteken stödjer universitets- och högskoleanställda forskare och inte det 
övriga forskarsamhället. Vi önskar att forskningsbibliotek öppnar upp för andra 
forskaraktörer att ansluta sig till de omfattande digitala tjänster som finns idag. 
 
2.3 Möjlighet att avancera inom det akademiska systemet 
Det är önskvärt att systemet med akademisk meritering blir öppnare. För att forskare vid 
museer efter disputation ska kunna meritera sig inom det akademiska systemet behövs, i 
det nuvarande systemet, ett universitet till vilken en docentur kan knytas. En breddning 
av tillgängligheten till det akademiska meriteringssystemet, med bibehållna 
kvalifikationskrav, stärker svensk forskning. Möjligheten till akademisk meritering för 
andra än universitetsanknutna forskare bör utredas. 
Forskningen vid museer publiceras, liksom vid universiteten, i referee-granskade 
publikationer, och i populärvetenskapliga publikationer, genom föredrag, 
utställningsproduktioner och i den museipedagogiska verksamheten. Museerna uppfyller 
därmed den s.k. ”tredje uppgift” som åligger universiteten – i betydligt högre grad än 
universiteten själva, och bör därför inkluderas i den akademiska meriteringen. 
Pedagogiskt arbete vid museerna bör kunna likställas med pedagogiskt arbete vid 
universitet och högskolor.  
 
 
3. Utbildning behövs för museers framtida behov 
 
Universitet och högskolor har ensamrätt att bedriva högre utbildning. För att garantera 
att den akademiska utbildningen står i korrelation med museers behov behövs bättre 
samarbeten mellan museer å ena sidan och universitet och högskolor å den andra sidan. 
 
 



 
 
 
Riksförbundet Sveriges museer 
Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns 
gemensamma intressen.  

3.1. Morgondagens museitjänstemän 
För att säkerställa att kommande museiandställda får en undervisning som är relevant 
för museisektorn krävs en ökad dialog, mellan museer och universitet och högskolor, 
kring museisektorns behov. Vi anser det därför vara angeläget med ett ökat samarbete 
mellan museer och utbildande institutioner kring museirelevanta utbildningar. 
 
 
3.2 Forskarutbildade museitjänstemän  
Museer har behov av forskare med kunskaper om frågeställningar, metoder, teorier och 
källmaterial som är av betydelse för museers verksamhet. Vi ser därför behov av 
särskilda forskarskolor som kan tillvarata museers specifika forskningsbehov.  
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