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Angående remissen aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional 
utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020 
 
Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma 
intressen. Vi företräder drygt 220 medlemsinstitutioner från hela landet. Sveriges Museer har beretts 
möjlighet till yttrande över aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin för Blekinge. Vi väljer 
att inte kommentera detaljer i skrivelsen utan hänvisar till våra medlemsmuseer i regionen: Blekinge 
museum, Marinmuseum samt Karlshamns museum. Vi noterar att de två första står på sändlistan för 
remissen. 
 
Som generell synpunkt vill vi dock ta tillfället i akt att betona museernas substantiella värde i regional 

utveckling samt ge en lägesbeskrivning av museernas framtida utmaningar ur tre perspektiv – kunskap, 
digitalisering och ekonomi. 
 
Svenska museer är en stark aktör i samhället. Enligt Myndigheten för kulturanalys har de svenska 
museerna drygt 28,5 miljoner besök årligen. Sverige sticker dessutom ut i en europeisk jämförelse. 
Senaste Eurobarometern om européerna och kulturarvet visar att 80 procent besökte ett museum eller 
galleri under året (EU-snittet var 50 procent). 87 procent av svenskarna tyckte kulturarvet var viktigt för 
dem personligen (EU-snittet var 84 procent) och 90% av svenskarna tyckte kulturarvet skapade jobb 
(EU-snittet var 79%). 
 
1) KUNSKAP 
Museerna är institutioner för kunskap och lärande. Detta är en av utgångspunkterna i Museilagen. Som 
samhällsinstitutioner har museerna hög trovärdighet vilket är avgörande för att kunna vara trygga 
arenor för bildning och möten mellan människor med olika erfarenhetsbakgrund. Museerna har en unik 
position att med hjälp av utställningar, rika samlingar och kunskapsuppbyggnad skapa berättelser om 
både det som förflutit och reflektera över det samhälle vi ser idag. Genom en trygg bas i samlingar och 
kunskapsuppbyggnad kan museerna också ge perspektiv på historia och nutid och på så sätt motverka 

 



 

utanförskap och falsifiering. I Museilagen skärps de offentliga museernas roll som 
kunskapsinstitutioner och vi ser exempelvis tydligt hur museerna utvecklas som alternativa platser för 
lärande i samarbete med skolan. Museerna är mötesplatser med barn och unga men också med andra 
kategorier såsom civilsamhället och frivilliga krafter som vill engagera sig. Här skapas sammanhang 
och samvaro. I museilagen står även att ”utställningar och annan publik verksamhet ska vara tillgänglig 
för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar”. Trots höga besökstal är målet att nå ut till 
fler och bredare. Samlingarna är källmaterial för historia och utgångspunkt för all publik verksamhet. 
Museernas samlingar behöver utvecklas och beforskas för att bättre spegla samhället av idag. Dagens 
insamling är dessutom grund för framtidens museum. Museerna behöver ha lång framförhållning för 
att fortsätta vara relevanta i samtiden. Kortsiktighet skapar skuld till samlingarna – museernas kärna.  
 
2) DIGITALISERING 
Museerna är en del i den pågående omvälvande förändringen av samhället. Genom att samlingar och 
kunskap tillhandahålls digitalt kan fler ta del av museernas skatter. Det kräver en uppbyggnad av 
digitala strukturer för museerna, val av system som kan användas av flera, investeringsstöd och 
kompetensstöd av mer logistisk natur. Det kräver också kompetensutveckling och ett nytt sätt att tänka 
hos de som arbetar på museerna för att möta och förstå förändringen hos publiken. Det handlar 
exempelvis om bearbetning och nya pedagogiska grepp för att tillgängliggöra det digitala materialet – 
särskilda digitala berättelser behövs. Digitaliseringens möjligheter för inkludering är stora inom 
museisektorn, invånare i hela landet kan dygnet om använda museerna för få fördjupning och 
sammanhang, gemenskap och tillhörighet. Museernas samlingar kan vara källa till reflektion, 
medskapande, popularisering av forskning och värna om de begrepp som står just museiforskningen 
nära såsom källkritik och normkritik. De kan även vara resurser för de kreativa näringarna och förena, 
också ur ett globalt perspektiv. Samtidigt har museerna möjlighet att motverka digital exkludering. Med 
resursförstärkning kan svenska museer, vid sida av biblioteken, vara en del av en långsiktig satsning på 
att utveckla digital kompetens hos de grupper som står utanför idag, 
 
3) EKONOMI 
Det finns en utmaning för museerna som kan beskrivas genom två vågskålar. I den ena vågskålen ligger 
de många besöken, sökandet efter kunskap och museernas möjligheter att skapa upplevelser och ge 
perspektiv. Till detta läggs museilagen som stärker betydelsen av museerna som starka institutioner för 
kunskap och bildning och även ställer krav. I den andra vågskålen finns de resurser som ställs till 
förfogande. Vi kan konstatera att det inte väger jämt. Förväntningarna och de krav som ställs är inte i 
nivå med museernas anslag.  Museerna är viktiga för besöksnäringen och starka 
destinationsanledningar runt om i landet. Det genererar anseende och intäkter till det omgivande 
samhället. Museer skiljer dessutom ut sig i jämförelse med många andra verksamheter när det gäller 
det långsiktiga ansvaret för samlingarna. Här finns en utmaning i det som museilagen kräver: Ett 
museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. Ska de svenska museerna klara 
att behålla sin starka ställning och investera inför framtiden behövs det resurstillskott. 
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