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Redaktörens förord

Hans Bolin

Diskussionen kring arbetet med det vi kallar kulturarvsfrågor känns 
idag särskilt angelägen i och med att den griper över ett allt 
växande utbud av kurser och ämnesdiscipliner. Denna diskussion 
gäller emellertid inte enbart utbildningar knutna till kulturarvs
frågor utan är naturligtvis också viktig för kulturarvssektorn 
som arbetsmarknad i stort. Vi ser sålunda inte enbart ett växande 
utbud av utbildningar utan också en arbetsmarknad stadd i 
förändring, där den viktiga frågan framför allt handlar om hur 
dessa parter svarar mot varandra. Synen på kulturarvsfrågor 
kan ofta skifta inom skilda verksamhetsområden eftersom före
trädare inom de kulturmiljövårdande institutionerna och an- 
ordnare av utbildningar vid universitet och högskolor delvis har 
olika arbetsuppgifter och intresseområden, men också skilda 
referensramar och förutsättningar. Detta framgår tydligt av de 
inlägg som presenterades på konferensen om kulturarvsveten- 
skapliga utbildningar och av de 14 artiklar som ingår i den här 
boken.

I syfte att underlätta läsningen om den här aktuella disk
ussionen kring kulturarv och kulturarvsutbildning har de med
verkande bidragen indelats under följande temarubriker:

- Utbildningsbehov och forskning
- Kulturarvets arbetsmarknad
- Avgränsning och samordning
- Reflexioner och visioner

Under det första temat, Utbildningsbehov och forskning, disk
uterar representanter för universiteten i Göteborg, Linköping, 
Lund, Stockholm och Uppsala, hur situationen för utbildning 
och forskning kring kulturarvsfrågor vid sina respektive universitet 
ser ut. Här riktas även fokus på de kunskapsbehov som man 
inom olika ämnesdiscipliner och utbildningsprogram ser som 
viktiga att utveckla. Svante Beckman, Linköpings universitet, 
diskuterar det framtida behovet av ett nationellt forskarut- 
bildningsnätverk kring kulturarvsfrågor. Katarina Ek-Nilsson, 
tidigare Uppsala universitet men numera vid Strindbergsmuseet, 
diskuterar museologiämnet som ett tvärvetenskapligt akademiskt 
ämne, som i framtiden bör sträcka sig utanför de humanistiska 
fakulteterna. Sten Kindlundh, Lunds universitet, diskuterar för
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delarna med ett utbildningsprogram för museologi som ger 
grundläggande kunskaper och färdigheter för museimannayrket. 
Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet, ställer frågan om 
vilken relation kulturarvutbildningarna vid universitet och hög
skolor i framtiden bör inta i förhållande till arbetsmarknaden, 
och hur forskningsverksamheten bör organiseras? Lennart Palm- 
qvist, Stockholms universitet, diskuterar förutsättningarna för 
utbildningar inom kulturarv och museivetenskap och betonar 
bl a vikten och nödvändigheten av ett nära samband mellan 
undervisning och forskning.

Under det andra temat, Kulturarvets arbetsmarknad, behand
lar företrädare för olika delar av arbetsmarknaden hur man ser 
på behovet av olika slags kunskap och kompetens inom kultur- 
arvssektorn. Centrala frågor här rör bland annat vilka typer av 
kulturarvskunskap man ser behov av hos framtidens medarbetare 
inom museer, kommuner och länsstyrelser, men också hur en ny 
form av myndighetsutövning kan komma att växa fram i en 
föränderlig samhällsutveckling. Annika Alzén, Linköpings uni
versitet, ser en ny arbetsmarknad växa fram med den sektor som 
sysslar med IT och medieproduktion. För att möta denna utveck
ling har man vid Linköpings universitet upprättat en ny utbildning 
som kombinerar akademiska studier inom kulturvetenskap, 
samhällsvetenskap, medieproduktion och mediegestaltning. Jan- 
Gunnar Lindgren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, skisserar 
i sitt bidrag en kompetensutvecklingsplan för länsstyrelsens 
verksamhet och betonar behovet av en utökad dialog mellan 
beställare och myndighet när det gäller handläggning av olika 
ärenden. Kerstin Lundberg, Kommunförbundet, beskriver även 
hon behovet av ett ömsesidigt utbyte mellan kommunpolitiker, 
näringsliv och invånare när det gäller planeringsfrågor som berör 
kulturarvet inom kommunerna. Lundberg betonar här vikten av 
en demokratisk och öppen attityd för att behålla allmänhetens 
förtroende. Eva Siiven, Nordiska Museet, efterlyser en metod
utveckling som gör det möjligt för museerna och de etablerade 
kulturarvsintitutionerna att problematisera och vetenskapliggöra 
sin verksamhet, och på så sätt skapa och förmedla andra verk- 
lighetsmodeller av kulturarvet.

Det tredje temat har rubriken Avgränsning och samordning. 
Här förs en diskussion kring behovet av samsyn och dialog mellan 
de utbildande, tillämpande och bevarande institutionerna inom 
kulturarvssektorn. Samordning mellan utbildningsanordnare och 
avnämare inom kulturarvsområdet är en önskvärd målsättning, 
och detta framfördes av flera deltagare vid konferensen, men 
hur ser en möjlig lösning ut? Stefan Bohman, Musikmuseet, disk
uterar i sitt bidrag den teoretiska kärna som olika utbildningar 
inom kulturarvsområdet har gemensamt. Nanne Engelbrektsson,
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Bosse Lagerqvist och Jan Rosvall, Göteborgs universitet, presen
terar här en utbildningsstrategi för kulturvården och kultur- 
arvsvetenskapen. Keith Wijkander, Statens Sjöhistoriska Museer, 
tecknar en tankemodell där vård, kunskapsuppbyggnad, informa
tion och myndighetsarbete verkar i samspel och erbjuder en bas 
för framtidens yrkesverksamma.

Det fjärde och sista temat, Reflexioner och visioner, behandlar 
olika perspektiv på kulturarvsutbildning och livslångt lärande. 
Jarl Nordbladh, Göteborgs universitet, ger i sitt bidrag några 
kritiska reflexioner kring utbudet av kulturarvsvetenskapliga 
utbildningar, som i stort tycks vara oöverskådligt, och som ibland 
saknar koppling till den yrkesbaserade verksamheten. Bilden är 
onekligen komplicerad. Det är uppenbart att en ordnad översyn 
behövs, skriver Nordbladh, men det viktigaste är att kulturarvs- 
utbildningarna väl kan tjäna samhället på sikt om än inte alltid 
i termer av rena nyttigheter. Bo Westas, DIK-Förbundet, diskuterar 
som sista bidrag i rapporten sin syn på livslångt lärande för 
medlemmarna inom kulturarvssektorn. Han framhåller bland 
annat behovet av samverkan, men också av engagemang för att 
en utveckling av kompetensen inom området skall bli möjlig.
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Konferensens bakgrund och resultat

Mats Burström

Hösten 2000 arrangerade Riksantikvarieämbetet (RAÄ) en hel
dagskonferens om kulturarvsvetenskapliga utbildningar. Kon
ferensen samlade ett 60-tal deltagare och hade två huvudsyften:

Att bidra till att skapa en överblick över högskoleutbildningar
med kulturarvsvetenskaplig inriktning,

Att diskutera hur dessa utbildningar svarar mot kulturarvs
sektorns framtida behov.

Planeringen av konferensen skedde med stöd av en program
kommitté med representanter för Rådet för museivetenskaplig 
forskning, DIK-Förbundet samt Svenska Kommunförbundet.

Målgrupper

Inbjudan att delta i konferensen gick till anordnare av kulturarvs
vetenskapliga utbildningar på högskolenivå samt till represen
tanter för kulturarvssektorn. Hur dessa båda målgrupper bör 
avgränsas är långt ifrån självklart. Vad gäller utbildningsan- 
ordnare begränsades gruppen till att omfatta kurser där vi upp
fattar att den innehållsliga kärnan rör en problematisering av 
kulturarvets roll i samhället. Utbildningarna representerade såväl 
grund- som forskarutbildning. Givetvis finns det också andra 
utbildningar som är av intresse i sammanhanget. Dit hör bland 
annat sådana med en mer praktisk inriktning samt delkurser 
inom ämnen som till exempel arkeologi, etnologi och konst
vetenskap. Av praktiska skäl var det dock denna gång nödvändigt 
att begränsa deltagandet till utbildningar som uttryckligen ligger 
närmast nämnda kärna.

Vad avser kulturarvssektorn finns motsvarande avgränsnings- 
problem. Kulturarvsvetenskap är ett kunskapsfält av växande 
betydelse och har relevans långt utanför den traditionella kultur
miljövårds- och museisektorn. Så torde det till exempel finnas 
behov av en fördjupad förståelse av kulturarvets roll i samhället 
inom såväl media- som turismsektorn. Av praktiska skäl tvingades 
vi emellertid begränsa inbjudningarna till företrädare för kultur
miljövården och museer samt representanter för Kulturdeparte
mentet, Kulturrådet, Rådet för museivetenskaplig forskning, 
DIK-Förbundet samt Svenska Kommunförbundet.



RAÄ:s intresse för kulturarvsvetenskap - en bakgrund

Inom RAA och andra kulturarvsinstitutioner har kärnkompetensen 
traditionellt grundats på de akademiska discipliner som behandlar 
historiens materiella och immateriella kulturyttringar. De klas
siska ”museiämnena” är arkeologi, etnologi och konstvetenskap. 
Kulturmiljövården och museernas arbete har i hög grad varit 
inriktat på att åskådliggöra dessa vetenskapers resultat samt att 
skydda och omhänderta deras källmaterial.

I takt med kulturarvsinstitutionernas professionalisering och 
det starkt ökade samhälleliga intresset för kulturarvsfrågor har 
behovet av en breddad kompetens blivit tydligt. Detta hänger 
samman med kulturarvsinstitutionernas ansvar för att kultur
historiska företeelser och lämningar såväl bevaras för framtiden 
som brukas som en resurs i den egna samtiden. Samspelet med 
det omgivande samhället är idag av en helt annan karaktär än 
för bara några decennier sedan.

För att kulturarvsinstitutionerna på bästa sätt ska lösa sitt 
samhällsuppdrag krävs en kompetens som går utöver innehållet 
i de klassiska museiämnena. Det krävs en teoretisk kunskap om 
kulturarvsinstitutionernas samhälleliga roll och en metodisk 
kunskap om hur samspelet mellan olika aktörer och intressen 
kan lösas i praktiken. För kulturarvsinstitutioner som RAÄ är 
den framtida verksamheten beroende av att kunna rekrytera 
personal med sådan kompetens.

Det är idag svårt att få en överblick över de högskoleutbild
ningar som berör det kulturarvsvetenskapliga fältet. Det har visat 
sig att även utbildningsanordnarna känner av denna svårighet; 
kunskapen om vilka utbildningar som ges vid andra lärosäten 
är ofta diffus. RAÄ ville med konferensen bidra till att skapa en 
överblick över dagens utbildningsutbud för kunna diskutera hur 
detta svarar mot de kunskaper och kompetenser som man inom 
sektorn ser som önskvärda hos framtida medarbetare. Det är 
också viktigt att kulturarvsektorns företrädare får ta del av 
utbildningsanordnarnas visioner eftersom dessa är av självklart 
intresse i formandet av sektorns framtida verksamhetsinriktning.

Konferensens uppläggning

Konferensens förmiddag ägnades åt en presentation av de 25-tal 
olika kulturarvsvetenskapliga utbildningar som deltog i kon
ferensen samt deras utbildningsvisioner. Med vision avsågs 
utbildningsanordnarnas uppfattning om vilka typer av kunskap 
och kompetenser som det är viktigast att respektive kurs eller 
utbildning förmedlar. Ett underlagsmaterial bestående av bland 
annat kursplaner och litteraturlistor för de aktuella utbildningarna 
hade distribuerats i förväg till deltagarna. Detta dokument
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omfattade drygt 150 sidor och innebar att de muntliga presenta
tionerna kunde hållas tämligen korta.

Eftermiddagen inleddes med en presentation av vilka kunskap
er och kompetenser som olika representanter för kulturarvssektorn 
betraktar som särskilt viktig hos framtida medarbetare. Dagen 
avslutades med en gemensam diskussion.

Konferensens resultat

Vad blev då konferensens resultat? Ett självklart och viktigt resultat 
var att konferensen blev en mötesplats för utbildningsanordnare 
och sektorsföreträdare. Påfallande många deltagare vittnade om 
att sådana kontakter är långt ifrån vanliga. Det finns inte någon 
gemensam arena för diskussioner om utbildningsinnehåll och 
kunskaps- och kompetensbehov. Många har visserligen engage
mang i både utbildnings- och kulturarvssektorn men de båda 
världarna hålls ofta isär. Deltagarna var överens om behovet av 
att utveckla former för regelbundna tankeutbyten.

Ett annat av konferensens huvudresultat var insikten om hur 
många utbildningar med en kulturarvsvetenskaplig inriktning 
det finns och hur svårt det är att få en överblick över dessa. Av 
antalet utbildningar att döma är kulturarvssektorn en verklig 
tillväxtbransch! Att det finns utbildningar med varierande in
riktning och längd är bra eftersom de svarar mot olika behov. 
För att studenter och andra ska kunna orientera sig i detta 
utbildningsutbud krävs det dock någon slags sammanställning 
som ger överblick. Någon sådan finns inte idag. Med tanke på 
att kursutbudet varierar från läsår till läsår vore det önskvärt 
med en internet-baserad katalog som fortlöpande kan uppdateras.

Denna rapport är ett annat resultat av konferensen. Med tanke 
på hur snabbt utbildningsutbudet förändras ansåg vi inte att det 
var meningsfullt att publicera den sammanställning av kursplaner 
och litteraturlistor som gjordes inför konferensen. Vi bad istället 
några av konferensdeltagarna att skriva ned och utveckla inlägg 
de gjorde på konferensen. Omfånget på bidragen varierar liksom 
inriktningen, men vi tror att de sammantaget ger en god ögon
blicksbild av hur situationen ser ut idag inom det kulturarvs- 
vetenskapliga utbildningsfältet - ett fält som är fyllt av spännande 
tankar och idéer men som också är svårgripbart. Urvalet och 
bokens tematiska upplägg kommenteras av Hans Bolin i förordet. 
Vår förhoppning är att boken ska underlätta och stimulera till 
en fortsatt diskussion kring de kulturarvsvetenskapliga utbild
ningarna och kulturarvssektorns kunskaps- och kompetensbehov.
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Utbildningsbehov och forskning





Nationell samverkan kring forskar
utbildning på kulturarvsområdet

Svante Beckman

Forskarutbildning av relevans för kulturarvsfältet bedrivs i första 
hand inom de s k museiämnena - etnologi, konstvetenskap, 
arkeologi och i viss mån historia. Relevanta inslag finns även 
fläckvis inom ämnen som kulturgeografi, litteraturvetenskap, 
ekonomisk historia, teknik-, idé- och vetenskapshistoria. Dessa 
utbildningar bildar basen för expertkunskap om kulturarvets 
många olika beståndsdelar och som är föremål för kulturarvs
institutionernas intresse. Det är i allmänhet från museiämnena 
som disputerad personal inom museer, arkiv och kulturmiljövård 
kommer. Inom dessa ämnen bedrivs också en begränsad forskning 
om kulturarvets idéer, politik, praktiker och institutioner, men 
sådana frågor är inte centrala i forskarutbildningen. Detta är de 
däremot i den nyligen startade forskarutbildningarna i Museologi 
i Umeå och vid Institutionen för Kulturmiljövård i Göteborg. Ett 
av huvudprogrammen inom den tvärvetenskapliga forskarskolan 
Tema Q (Kulturarv och kulturproduktion) som nu byggs upp vid 
Linköpings universitet har inriktningen “kulturarv och historie- 
förmedling”.

Huvuddelen av kulturarvsbranschens efterfrågan på forskar- 
utbildad personal kommer även i framtiden riktas mot personer 
med expertis på olika i kulturarvet ingående objekt. En del 
kommer att riktas mot expertis på praktiker och tekniker som är 
utmärkande för fältet som konservering, kulturmiljöbeskrivning, 
interpretation, utställning, systematisering, kulturpedagogik, 
datorutnyttjande, m m. Ytterligare en del riktas mot personer 
som har expertkunskaper på kulturarvet som ett socialt praktik
område, som politik- och idéfält, och som en ekonomisk, yrkes
mässig och administrativ sektor.

För att i egen regi kunna genomföra forskarutbildningskurser 
med de två sistnämnda direkt branschinriktade inriktningarna 
är i stort sett alla kulturforskningsinstitutioner i landet för små. 
Kompetensen är utspridd på många relativt små institutioner 
och antalet forskarstuderande med kulturarvsinriktning är för få 
på det enskilda institutionerna för att motivera mer ambitiösa 
kursupplägg.

En lösning på detta problem är att organisera en nationell
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samverkan genom att sätta upp ett forskarutbildningsnätverk på 
kulturarvsforskningens område där ett antal institutioner med 
varierande ämnesinriktning kan ta fram ett gemensamt utbud 
av kurser på forskarutbildningsnivå, 5 eller 10 poäng öppna för 
doktorander från många olika ställen och för intresserat bransch
folk. För att få ekonomi i detta bör kurserna kunna samköras 
med magisterutbildningskurser. För att praktiskt kunna genom
föras kan de antingen läggas in som delar av högskolornas 
sommarkursutbud, eller som distansutbildningar inramade av 
intensiva internatsmoment. På ett par år kanske man med ge
mensamma ansträngningar kan sätta upp ett “basutbud” på en 
6-8 “nationella” kurser som skulle kunna återkomma med två 
eller tre års mellanrum. Min avsikt är att under hösten 2001 
samla potentiella intressenter i ett sådant nätverk till ett idé- och 
planeringsseminarium.
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Museologi bortom museerna

Katarina Ek-Nilsson

Museologi som akademiskt ämne handlar om någonting mera än 
traditionell museiverksamhet och kulturmiljövård. Museologi 
som akademiskt ämne bör även ha en tydlig internationell 
förankring. Museologi som akademiskt ämne är vidare ett tvär
vetenskapligt ämne, som bör sträcka sig utanför de humanistiska 
fakulteterna.

I dagens museiarbete kommer naturvetenskapliga och tekniska 
kunskaper till nytta i allt större utsträckning. Jag tänker till 
exempel på konservering och bedömning av tekniskt kompli
cerade föremål, men också på naturvetenskapliga metoders 
ökande betydelse i arkeologiska undersökningar. Den nu så 
aktuella satsningen på industriarvet poängterar ytterligare be
hovet av teknisk kompetens i museiarbetet, liksom naturkunskaper 
är nödvändiga för i vården av kulturlandskapet. Naturveten
skapliga och tekniska kunskaper tillför definitivt en dimension 
som i vissa fall kan utgöra ett nödvändigt komplement till 
kulturvetenskaplig kompetens. Teknik- och naturhistoriska 
museer liksom den växande skaran Science Center hör till musei- 
familjen, vilket ytterligare understryker att museologi måste ha 
nära relationer också till andra ämnen än de renodlat humanist
iska. Några ämnen som kan nämnas i detta sammanhang är 
agrarhistoria, kulturgeografi, teknikhistoria och botanik.

De inledningsvis nämnda tre uppfattningarna utgjorde ut
gångspunkter för diskussioner i den arbetsgrupp som förberedde 
inrättandet av museologiämnet vid Uppsala universitet, vilket 
ägde rum hösten 1999. Med museologi avses, ansåg vi, inte 
enbart kunskap om den verksamhet som bedrivs vid museer och 
kulturarvsinstitutioner. Ämnet bör inte i första hand betraktas 
som yrkeskunskap, det vill säga hur praktiken vid dessa instit
utioner ser ut och bör bedrivas. Museologi är i stället läran om 
musealisering, med vilket menas hur vi i givna kulturella och 
samhälleliga situationer önskar bevara vissa kulturyttringar.

Ett i museologiska sammanhang ofta använt begrepp är 
kulturarv. Det är ett begrepp som inte sällan används på ett 
oreflekterat sätt. Med hänvisning till kulturarv kan segregation 
och förmenta etniska skillnader legitimeras. Vad vi väljer att 
bevara och kalla kulturarv, hur vi gör det och vilka ideologiska 
laddningar vi ger detta arv - hur vi använder det - är de centrala 
frågeställningarna i museologiämnet.
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Dessa frågeställningar gör att museologin ytterst handlar om 
människan som kulturvarelse och om det samhälle och den kultur 
som människan skapar. Urvalet och användningen av det vi kallar 
för kulturarv sker inte i ett kulturellt och socialt tomrum, utan i 
en specifik kontext som representerar rådande värderingar och 
behov. Kulturarvet är alltså en kulturell konstruktion och en 
representation.

Vad vi utnämner till ett viktigt kulturarv, eller det vi gör till 
vår historia har också en etisk dimension. Historien kommer 
inte till oss, utan det är vi själva som konstruerar den. Använd
ningen av historien är aldrig ideologiskt neutral utan speglar 
eller frambringar värderingar och kulturelltbetingade preferenser. 
Studier i museologi bör därför leda till reflektioner rörande den 
moraliska aspekten i kulturarvsbegreppet.

Under de diskussioner som studenterna har haft under ut
bildningens gång har det gradvis vuxit fram en tvekan att 
överhuvud taget använda begreppet kulturarv på grund av att 
begreppet kan missbrukas, ofta omedvetet, för att producera och 
reproducera hegemonier. Museologiutbildning i Sverige får inte 
uteslutande behandla svenska förhållanden, och detta av främst 
två skäl. För det första är museologi betydligt mera utvecklat i 
flera andra länder än det är i Sverige. Teoretiskt måste vi därför 
hämta en stor del av kunskapen från den internationella museo
login. För det andra är museologi och kulturarvsfrågor i allt 
mindre utsträckning nationella angelägenheter. I en globaliserad 
värld har frågor om bevarande och historieanvändning i högsta 
grad en internationell bärkraft som ställer krav på solidaritet 
och gränsöverskridande kunskapsöverföring.
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Kulturvetenskap vid Lunds universitet

Sten Kindlundh

Inom ämnet kulturvetenskap anordnas sedan 1993 en kurs om 20 
poäng kallad museikunskap. För tillträde till kursen krävs 60 
poäng såsom särskilda förkunskaper. Av dessa 60 poäng skall 
40 omfatta humanistiska ämnen. Kursens huvudinriktning är att 
orientera om och ge de studerande någon inblick i museimannens 
arbetsfält och arbetsmetoder.

Kursen innehåller 5 poäng kulturteori och kulturpolitik. 
Genom både teoretiska och praktiska inslag bekantar sig den 
studerande under 10 veckor med museibegreppen samla, vårda 
och visa. I delkursen orienteras också om museiverksamhetens 
historiska framväxt och museernas uppdrag i samhället. I kursen 
ingår slutligen 5 veckors praktik.

Vi har haft ambitionen att till kursen knyta aktiva musei- 
tjänstemän som kursledare och föreläsare. En del av utbildningen 
försiggår vid museer i regionen. Vi har således lyckats uppnå ett 
stabilt samarbete med t ex Helsingborgs museer och Region
museet och ekomuseet Vattenriket i Kristianstad. Vi har också 
strävat efter att ge kursen en internationell dimension genom att 
knyta lärare från England och Danmark till kursen.

Kursen är mycket eftersökt av de studerande. Vi kan konsta
tera, att en mycket stor andel av de studerande faktiskt såsom 
yrkesverksamma hamnar inom museisektorn. Inom avdelningen 
är vi medvetna om, att kursen är för kort och har för små resurser 
för att tjäna som en fullständig yrkesutbildning. Kursen har därför 
framför allt en yrkesförberedande karaktär. Kurskostnaden för 
år 2001 är 16 500 kronor per årsstudieplats plus hyreskostnader.

Under vintern och våren 2000 utarbetades på uppdrag av 
historisk-filosofiska fakultetsrådet ett förslag till en fullt utbyggd 
utbildning i museologi. Utbildningen skall enligt förslaget omfatta 
fyra terminer och därmed 80 poäng. Utbildningen skall ge mag
isterexamen och ge behörighet att antas till forskarutbildning i 
museologi, en utbildning som vi hoppas kan anordnas i anslutning 
till 8 0-poängsprogrammet.

Den föreslagna utbildningen skall ha 80 poäng i ämnesstudier 
som förkunskapskrav. Det har ännu inte slutligt avgjorts om 
dessa 80 poäng skall vara helt fria eller ha en särskild inriktning. 
Förslaget förutsätter dock att utbildningen skall ha en sådan 
generell inriktning att den ger grundläggande kunskaper och
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färdigheter för museimannayrket och gör det möjligt för de 
studerande att specialisera sig efter intressen och ämnesmässig 
bakgrund på också andra än kulturhistoriska museer, dvs konst
museer, tekniska museer, ekomuseer, industrimuseer etc.

I det föreslagna programmet skall ingå omfattande kurser, 
vardera om 10 poäng med inriktning mot insamling, doku
mentation, forskning och bevarande; utställningsarbete med själv
ständiga uppgifter; uppsats samt examensarbete. Programmet 
skall ha en praktisk-laborativ inriktning och samtidigt vara tydligt 
anknuten till den moderna museologins teorier, metoder och 
resultat. Delar av programmet skall bedrivas i nära samarbete 
med museer i regionen och ha som lärare yrkesverksamma 
museimän. Också i uppsats- och examensarbetena skall yrkes
verksamma museimän vara engagerade som handledare. På detta 
sätt vill vi att de studerande skall upptäcka museernas karaktär 
av att vara forskningsinstitutioner. Vår ambition är att till varje 
studerande eller en grupp av studerande knyta ett museum som 
faddermuseum. Den studerande skall under utbildningstiden stå 
i fortlöpande kontakt med sitt faddermuseum.

Utbildning skall också innehålla inslag som orienterar om 
museernas organisation, ekonomi, finansiering och administra
tion. Museets uppgift att vara en källa till kunskap och upplevelser 
skall betonas genom träning i museipedagogik. I utbildningen 
skall också ingå inslag, som ger metoder för brukarinflytande 
och orienterar om internationaliseringsarbetet i museivärlden. 
Vi vill ge programmet en tydlig internationell prägel med täta 
kontakter med utbildningar och museer i Danmark och andra 
näraliggande länder som Nederländerna och Tyskland.

Vid Riksantikvarieämbetets seminarium ställde jag den direkta 
frågan om det vore bättre att kräva bredd (extremen 4 x 20 
poäng) än djup (extremen 1 x 80 poäng) i de särskilda för
kunskapskraven till programmet. Det entydiga svaret från de 
yrkesverksamma museimännen var, att man föredrog djup inom 
ett enda ämne. Jag för nu detta budskap vidare till de beslutande 
instanserna vid Lunds universitet.

Konferensen bekräftade för mig också behovet av en relativt 
lång, gedigen utbildning, som bedrivs i nära samverkan med 
museer och där aktiva museitjänstemän utgör ett betydande inslag 
i lärarlaget. Jag menar, att utbildningen bara på det sättet kan 
få full acceptans och legitimation inom branschen. Våra tankar 
om faddermuseer för de studerande, kurser helt eller delvis 
förlagda till museer och examensarbeten med aktiva museitjänste
män som handledare eller i varje fall biträdande handledare 
tyckte jag också i allt väsentligt blev tillstyrkta. Vi räknar också 
med att delar av programmet, t ex enskilda delkurser, skall kunna 
erbjudas såsom fortbildning för yrkesverksamma museimän.
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Vid konferensen presenterades en närmast bedövande mång
fald av museiutbildningar, om allt mellan några enstaka poäng 
upp till hela program. Jag menar, att det trots detta för Lunds 
universitet finns en nisch för det 80-poängsförslag, som vi lagt. 
Ingen annan utbildning omfattar 80 sammanhållna poäng i 
museologi. Kanske drabbades jag av temporär hörselnedsätt- 
ning, men jag tyckte mig inte höra något annat förslag som på 
samma sätt som vårt betonar anknytningen till modern muse
ologi, vetenskapligt arbete, nära samverkan med museer och 
museitjänstemän, laborativt arbete kring insamling, dokumenta
tion och bevarande, och som på motsvarande sätt ger utrymme 
åt museipedagogik och t ex kännedom om museernas administra
tiva vardag med ekonomi, finansiering, administrativ teknik.

Detta förslag till en 80-poängs museologutbildning har fast
ställts av historisk-filosofiska fakultetsrådet. Frågan om kursstart 
avgörs på helt andra grunder, främst ekonomiska, av styrelsen 
för humaniora och teologi. Just nu diskuteras inte främst anord
nandet av nya, dyra utbildningar (vårt förslag kostar 77 000 
kronor per årsstudieplats plus hyreskostnader) utan nedläggning 
av universitetsmuseer och befintliga kurser .

23





Kulturarvsvetenskapliga utbildningar - 
en kommentar

Kristian Kristiansen

Konferencen har vist, at universiteterne meget hurtigt har 
tilpasset sig behovet for kritisk kundskab om kulturarv og 
identititet indenfor kulturforvaltning og museumsvæsen. Påfaldende 
var det, at de arkæologiske institutioner (med undtagelse af 
Kalmar) har overladt initiativet til andre. Men hvilken rolle spiller 
brugerne - museer, länsstyrelser og Riksantikvarieämbetet - 
egentlig, og hvilke behov har de for kundskab i fremtiden?

- Har museerne og Riksantikvarieämbetet behov for genera
lister med en egen museologisk grunduddannelse, eller fore
trækker man specialister (arkæologer, etnologer m v) med en 
påbygningsuddannelse ?

- Svaret på dette rejser et nyt spørgsmål: vil Riksantikvarie
ämbetet og museerne samarbejde med universiteterne om frem
tidens efteruddannelser, eller vil man organisere sine egne 
kurser? Dette er f.eks. tilfældet i Danmark og Frankrig, mens 
man i England har valgt universitetsmodellen.

- Kan man opretholde en sådan skov af kulturvidenskabelige 
kurser og uddannelser af god kvalitet uden tilhørende forsk
ning? Idag har vi en meget begrænset forskning knyttet til 
Linköpings universitet, og spredte enkeltindsatser ved andre 
universiteter.

Svarende på spørgsmålene var ikke ganske tydelige, som man 
kunne forvente. Mange mente, at museerne fortsat vil rekruttere 
specialister, hvilket betyder, at behovet for påbygningskurser 
bliver vigtigt. Riksantikvarieämbetet gav ikke noget klart svar 
på deres rolle og forhold til universiteterne omkring kursus
virksomheden, men vi fik at vide at spørgsmålet er under udred
ning og at initiativer kan forventes. Når det gælder undervis
ningen og forskningen behøves en højere grad af internationali
sering indenfor hele emnet, da der er tale om et globalt fænomen, 
og da en forskning allerede findes etableret specielt i England og 
USA.
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Utbildningar för kulturarv och 
museivetenskap

Lennart Palmqvist

Minnet är liv, buret av levande samhällen som grundats i 
dess namn...
Minnet... knyter oss till det eviga nuet, medan historien är en
återgivning av det förflutna
Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, 3.

Idag måste universiteten lösa ett problem som traditionen inte 
förberett dem för, relationen mellan den egna ämneskulturen 
och den massiva nyrekryteringen av studenter.

Institutioner kollapsar under denna överväldigande börda och 
av något skäl har de lika svårt att motsvara förväntningarna 
från en ändlös ström av studerande som knackar på dörren. 
Mentaliteten och framtiden för dessa studenter stämmer inte alltid 
överens med den rådande målsättningen för den högre utbild
ningen. Den dubbla chocken har delat universitetet i två delar. 
Några gömmer sig bakom en striktare tillträdespolicy och genom 
att förstärka behörighetskraven. Allt i syfte att försvara de 
etablerade disciplinernas heder och rättigheter. Andra tillåter 
horden av nya studenter att trampa upp traditionens blomster
rabatter, och räknar in nya biandämnen som t ex ’cultural studies’ 
och genus studier m m under ett generöst paraply för att få del 
såväl av resurser som nya metoder och kanske t o mny kunskap 
som kan befrämja den egna basdisciplinen eller åtminstone ge 
utbildningspolitiska poänger. Bland de många styvbarn som 
vunnit nådigt tillträde till de akademiska höjderna på senare år 
har nu turen uppenbarligen kommit till en rad variationer av 
den begreppsmässigt svårdefinierade hybriden kulturarvsveten- 
skap.

Riksantikvarieämbetets oktoberkonferens 2000 visar upp en 
till synes oändlig rad kurser, program och utbildningsvägar som 
kan relateras till kulturarv i någon form. De växer upp i hela 
landet på universitet och högskolor ivrigt påhejade av lokal
politiker med oklara syften. Huruvida det stora utbudet också 
motsvaras av lika omfattande efterfrågan hos studenter och 
avnämare får väl den närmaste framtiden utvisa. Genom universi
tetens mångfald av kurser kan en del relationsproblem visavi 
samhället förutses men kanske även delvis lösas. Särskilt de som
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är av ekonomisk, demografisk, administrativ eller politisk art. 
En betydligt mer komplicerad och intrikat fråga är däremot 
innehåll och form för dessa utbildningar och deras relevans för 
samhället.

En viktig aspekt som bör tas i beaktande när man nu skapar 
nya utbildningar är den pedagogiska svårighet det innebär med 
studentpopulationens heterogenitet och identitet.

De traditionella disciplinerna historia, konstvetenskap, kultur
geografi, arkeologi m fl skapade en institutionskultur där student
erna erhöll en slags professionell identitet: historiker, arkeolog, 
etnolog osv karakteriserad inte endast av den egna ämnet utan 
också lokalt bundet till avdelningen eller institutionen. Detta 
garanterade också en viss kontinuitet och kategorisering av 
studenterna när de blev yrkesverksamma. Den tiden är nu förbi. 
Enligt min erfarenhet är detta särskilt utmärkande för dem som 
söker sig till utbildningar i museologi/kulturarvskunskap. En 
mycket hög grad av heterogenitet råder bland dessa studenter 
både beträffande bakgrund, t ex tidigare yrkesverksamhet, kultur
ell tillhörighet men också kulturell erfarenhet. Fenomenet förstärks 
av att många är äldrestuderande och yrkesverksamma.

Den sociala mångfalden som i sig själv kan vara lovande 
och direkt stimulerande ställer högre krav på analys av förhål
landet mellan innehållet i undervisningen och den pedagogiska 
formen. Alltför liten vikt fästes, enligt min mening på hur det 
viktigaste elementet i all undervisning presenteras, nämligen 
samtalet, utbytet mellan student och lärare. Kunskapsöverföring 
via språket i talform är det oöverträffade kommunikationsmedlet 
i all pedagogisk verksamhet men saknar, så vitt jag vet en 
teoretisk nivå. Det kan därför vara skäl att ta hjälp av forskare 
från språk- och kommunikationsvetenskaper redan vid plan
eringen av undervisningen.

Synpunkter på utbildningens form och innehåll

De överväganden som legat till grund för de utbildningsprogram 
jag förordat under de drygt 20 år jag verkat inom detta fält låter 
sig naturligtvis inte utan vidare formuleras i några korta meningar. 
Det är inte heller min avsikt att hävda att en viss inriktning är 
att föredra framför en annan. Var och en som leder en ny 
utbildning måste dessutom själv få pröva sina egna visioner om 
utbildningens kunskapsinnehåll och relevans. Samtidigt har jag 
uppmanats att presentera mitt synsätt vilket jag gärna gör, men 
jag avstår då från en djupare diskussion.

Beträffande formen, anser jag att korta påbyggnadsutbild- 
ningar inom kulturarvskunskap/museologi är att föredra framför 
långa program på 120-160 poäng.
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Skälen är tämligen uppenbara: Studenter som redan läst minst 
60-80 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne 
har bättre förutsättningar att studera och diskutera de komplexa 
och inte alltid helt lättillgängliga teoretiska perspektiv som även 
elementär kulturarvsforskning präglas av. Vilket eller vilka 
ämnen man tidigare läst är inte avgörande. Det viktiga är att de 
studerande har läst en vetenskapshistorisk och teoretisk grundkurs 
samt lärt sig grunderna i argumentationsanalys. De flesta s k 
huvudämnen har någon form av teorikurs där detta ingår idag. 
Har man därtill kunskap om den vetenskapliga arbetsprocessen 
och själv i en uppsats tränats i att bearbeta ett specifikt käll
material ökar förutsättningarna för att ta del av de metoder och 
synsätt som idag råder inom kulturarvsfältet. Problemet med 
museologi och kulturarvsforskning är nämligen att det inte går 
att hävda att det finns någon enhetlig disciplinspecifik teori- eller 
metodbildning. Tvärtom kännetecknas såväl svensk som inter
nationell museologisk forskning av en mångfald influenser från 
andra forskningsområden: filosofi, sociologi och social teori, 
antropologi och etnografi, kulturekonomi, medie- och kom
munikationsforskning m m. Det är därför oklokt att utsätta 
nybörjare för den tämligen snåriga och komplexa kunskapspro
duktion som för närvarande pågår inom detta forskningsfält. 
Det kan vara tryggt att ha några vetenskapsteoretiska förkun
skaper att ta till när man t ex skall diskutera relationen kulturarv 
- minnesforskning som den finns framlagd i centrala texter av 
Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur eller Pierre Nora.

Det är problematiskt att binda upp studenter i långa yrkes
inriktade utbildningar där sektorns efterfrågan på nyutbildade 
ännu framstår som osäker. Utbildning i museologi/kulturarvs- 
kunskap kan dock vara ett utmärkt komplement i en humanistisk 
eller samhällsvetenskaplig grundutbildning för den som vill 
inrikta sig mot kulturarvsområdet. Det är dock knappast försvar
bart att standardisera karriärvägarna inom detta område i alltför 
hög grad.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bör naturligtvis ha som syfte att förmedla kunskaper 
som svarar mot samhällets behov av avancerad teoretisk kul- 
turarvsvetenskaplig kompetens. Det är självfallet viktigt att 
diskussionen redan från början är inriktad på grundläggande 
frågor inom kulturarvsforskningen samtidigt som kulturarvsbe- 
greppet analyseras. Det finns som bekant många definitioner av 
kulturbegreppet, redan 1952 analyserade Kroeber och Kluckhohn 
162 stycken. Begreppet kulturarv kan säkerligen också uppvisa 
många välmotiverade varianter som inte enbart går att hänföra
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till det s k etablerade kulturarvet som bevaras av kulturarvs- 
vårdande institutioner och myndigheter. Ett försök till en vidare 
definition skulle kanske vara att kulturarv är de bevarade rester 
(materiella och icke materiella) av föreställningar, kunskaper 
och värderingar som överförts och delats av en viss grupp eller 
samhälle.

Undervisningen bör innehålla aspekter av såväl konstruktionen 
av minne och kulturarv i det offentliga rummet som användandet 
av kulturarvet i vardagen. Identitetsfrågor är centrala såväl i ett 
metodologiskt pluralistiskt som i ett etiskt relativistiskt perspektiv. 
Men även exempel på konkreta fallstudier som Genusperspektiv 
på det materiella kulturarvet och Historieanvändning och kultur
arv är andra självklara delområden som bör belysas. Begräns
ningar i den traditionella historieskrivningen har påverkat vems 
kulturarv som har bevarats. Detta gäller särskilt i fråga om kön 
och etnisk bakgrund. På det formella området bör självfallet de 
grundläggande strukturella förändringar av kulturarvssektorns 
organisation och förvaltning, som ägt rum under senare tid, 
diskuteras i samarbete med representanter för sektorn.

Forskningsanknytningen

All akademisk undervisning bör genomsyras av kunskap som 
speglar det aktuella forskningsläget. Uppfattar man därtill till
ägnandet av kunskap som en process där såväl teori som praktik 
är en förutsättning för aktiv inlärning bör båda delarna finnas 
med i de utbildningsprogram som tillskapas för musei- och 
kulturarvsvetenskap. Eftersom museologi/kulturarvsvetenskap 
befinner sig i skärningspunkten mellan flera paradigm för kun
skapsproduktion är ny teoribildning helt nödvändig för att få 
fram ny och mer tillförlitlig kunskap kring museer och kulturarv. 
Forskningen kan dessutom ge stöd för kritisk reflektion över 
hanteringen och funktionen av kulturarvet idag.

Studier och analyser av kulturarvet och kulturarvsinstitu
tionernas förvaltning av detsamma i Sverige är än så länge 
sparsamt förekommande. Det finns självfallet många utmärkta 
exempel på forskning som fokuserar på dessa institutioners 
historia och utveckling från de etablerade kulturvetenskapliga 
disciplinerna. I själva verket bedrivs huvuddelen av forskningen 
om kulturarv inom traditionella akademiska discipliner såsom 
arkeologi, etnologi, konstvetenskap, idéhistoria och historia. 
Kännetecknande för dessa analyser är emellertid att man ofta 
använder perspektiv och metoder från annat håll t ex sociologi 
även när det empiriska materialet anses tillhöra den egna discip
linen.
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Museivetenskap och kulturarvsvetenskap är nya och till sin 
karaktär ytterst tvärvetenskapliga discipliner som befinner sig i 
utveckling. En gynnsam utveckling av denna forskning kan aktivt 
bidra till att det praktiska arbetet inom kulturarvssektorn får en 
starkare och mer uppmärksammad ställning i samhället. Jag 
hävdar dock att det är nödvändigt att en akademisk utbildning, 
om den skall vara användbar för att på sikt också förnya och 
förbättra den praktiska verkligheten för institutionerna, måste 
ligga mycket nära den forskning som sker inom området både 
internationellt och nationellt. Mötet mellan de studerande och 
aktiva forskare från såväl kulturarvsinstitutioner som universitet 
bör vara en ledande princip om syftet är att åstadkomma en 
reflekterande gemenskap på sikt inom denna samhällssektor.
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Kulturarvets arbetsmarknad





En ny utbildning för en ny arbetsmarknad: 
"Kultur, samhälle, mediegestaltning"

Annika Alzén

Det är uppenbart att den sektor som sysslar med IT, kunskap och 
upplevelser, och som överlappar kultur- och medieproduktion i 
mer traditionell mening, inte bara växer utan också är i stark 
förändring. Press, radio, tv, museer och IT-medier smälter samman 
med bibliotek, kunskapsföretag, myndigheter och företag. Tvär
säkra uttalanden om denna framtid saknas inte, men som IT- 
världen visat oss är det ganska oklart vad som verkligen kommer 
att hända. Att utbilda människor för detta kräver nytänkande - 
nya utbildningar som inte utgår från en föråldrad verklighetsbild 
men som heller inte låser sig vid någon specifik framtidsprognos.

När Linköpings universitet år 1996 beslöt satsa på en ny 
kultur/medieutbildning satte man därför samman en planerings
grupp med bred representation från olika universitetsämnen och 
från radio, tv, museer. Gruppen fick näst intill fria händer och 
kunde utan historisk barlast lägga upp ett nytt utbildningsprogram 
som skulle kunna möta kultur- och medievärldens nya utmaningar.

Hösten 1997 kom de första studenterna till grundutbild
ningsprogrammet Kultur, samhälle, mediegestaltning, KSM, vid 
den nybildade Institutionen för tematisk utbildning och forskning, 
ITUF, med placering vid Campus Norrköping. Den fyraåriga 
utbildningen har 60 platser och leder fram till en kandidat/ 
magisterexamen i ämnet “Kultur och mediegestaltning”. Våren 
2001 utexamineras således de första studenterna. Programmet 
syftar till att ge studenterna förmåga att arbeta som kvalificerade 
kultur/medieproducenter på en dynamisk och föränderlig arbets
marknad. Nya medietekniker och informationsvägar modifierar 
de hävdvunna gränserna inom medie- och kulturvärlden. Stu
denterna vid KSM uppmuntras att i nära samarbete mellan 
universitet och omvärld söka nya vägar för kulturproduktion 
och kulturförmedling. Utbildningen tänjer därmed gränserna för 
vad som ska räknas som kultur/kulturarvs/medieyrken.

Det unika med utbildningen är att den kombinerar akademiska 
studier inom kulturvetenskap, samhällsvetenskap och medie- 
vetenskap med medieproduktion och gestaltande i audio, hyper
media, video och utställningar. Ambitionen är att hålla hög 
kvalitet på såväl den teoretiska som den gestaltande delen. Istället
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för ämneskurser presenteras kursinnehållet tematiskt, inom fyra 
olika kunskapsområden. ”Samtid, självbild, offentlighet” analys
erar och beskriver den publika sfären samt produktionen av 
kunskaper och verklighetsbilder på offentliga arenor. Tyngd
punkten ligger på det samtida samhället. ”Civilisation och kul
turell gestaltning” avser olika gestaltningsformers tillkomstvillkor 
och uttrycksmöjligheter i ett historiskt och kulturellt perspektiv. 
Här ingår formvärld, gestaltningsmedel och berättelseelement 
inom olika kulturella uttrycksformer. ”Teknik och teknikkultur” 
förenar kultur- och samhällsvetenskapliga perspektiv på teknik 
och teknikens roll med insikter i tekniska tänkesätt och analys
metoder. Särskilt uppmärksammas medie- och informations
teknik. ”Ärvd kultur och kulturproduktion” studerar kulturarvs
frågor med särskild inriktning på museer och museal praktik. 
Kulturarvet analyseras som ett historiskt, kulturellt, politiskt och 
samhälleligt fenomen och studeras i ett kulturellt jämförande 
perspektiv.

Kursinnehållet organiseras vidare problemorienterat som 
utgångspunkt för undersökningar och produktioner. Utbildningens 
arbetsformer ska förbereda studenterna för en verklighet där 
förmågan till samarbete och entreprenörskap blir allt viktigare. 
Därför betonas ett studentaktivt arbetssätt. Verktyg för eget 
kunskapshämtande, för undersökningar och kunskapssynteser är 
centrala inom utbildningen. Studierna är huvudsakligen orga
niserade i en rad projektblock där arbetet bedrivs i mindre 
projektgrupper. Varje projekt bearbetas från idé till färdig pro
duktion och presenteras dels som en gestaltning i något av 
medierna, dels som en skriven text. Utbildningen utgår från ett 
tvärmedialt perspektiv på gestaltning. Bild, ljud och text i olika 
kombinationer, i olika genrer och på olika mediala plattformar 
är bärande inslag i projekten.

Studenternas arbete stöds genom föreläsningar, seminarier, 
gruppdiskussioner, handledning och kvalificerade studiebesök. 
KSM har även ett nära samarbete med olika lokala och regionala 
kulturinstitutioner såsom museer, radio och tv där också flera av 
mediehandledarna har sitt dagliga arbete. Mot slutet av utbild
ningen ges alltmer utrymme för ett självständigt skapande arbete 
där studenterna på magisternivå uppmuntras att söka olika 
samarbeten med intressenter utanför universitetet.

Utbildningen Kultur, samhälle, mediegestaltning innebär så
ledes ett nytt sätt att studera som kombinerar form och innehåll. 
Dessutom resulterar de studentaktiva projektstudierna i kunskaper 
som går utöver traditionell undervisningsmetodik. Studenterna 
lär sig efter hand att hantera såväl gruppdynamik som tids- och 
ekonomiaspekter vilket är nog så viktiga lärdomar i dagens 
projektstyrda verklighet. Kontakterna med det omgivande sam
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hället ger även god insikt i den vardagsverklighet som olika 
kulturinstitutioner arbetar i. Den nya grundutbildningen i Norr
köping utgör ett intressant komplement till den disciplinbaserade 
kulturarvsutbildning som redan finns vid andra universitet. Den 
nära kopplingen till Tema Kulturarv och kulturproduktion vid 
Campus Norrköping som berörs i en särskild text (se Beckman) 
kommer att utgöra en värdefull kontakt med forskning och 
forskarutbildning.

Var kommer KSM-studenterna att arbeta? Ett svar på den 
frågan är: inom yrken och branscher som knappast ens är på
tänkta ännu. De traditionella yrkesrollerna (journalist, informatör, 
radioproducent, museitjänsteman, etc) omformas under trycket 
av krav på ”multiskilling” och kompetens i flera olika medier, 
från den IT-baserade produktionstekniken och från projekt- 
orienterade arbetsformer och eget entreprenörskap. Där det finns 
behov av människor som kan arbeta individuellt och självständigt 
men samtidigt känner sig hemtama i ett arbetsteam, som kan 
formulera och utveckla idéer och arbeta resultatinriktat, som är 
väl hemma inom digital medieproduktion men som också be
härskar verktygen för omvärldsanalys och för att skapa och 
förmedla kunskap och upplevelser - här kommer studenterna 
från KSM att ha sin arbetsmarknad. De kommer att arbeta mot 
kunskapsföretag, skolor, universitet, folkhögsskolor, konferenser, 
Internet, museer, bibliotek, konsultföretag, teater, musik, radio, 
offentliga sektorn, science centers, tv, film, press, böcker, multi
media...
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På väg mot en kompetensutvecklingsplan för 
kulturmiljöenheten i Västra Götalands län

Jan-Gunnar Lindgren

Den siste december 1997 gick Skaraborgs, Älvsborgs och Göte
borgs- och Bohus län till historien. Dagen därpå uppstod Västra 
Götalands län med en Länsstyrelse som har kontor på sex orter. 
På tre av dessa orter finns kulturmiljöenheter - i Mariestad, 
Vänersborg och Göteborg. Att vi är spridda på detta sätt ställer 
naturligtvis stora krav på att vi utvecklar gemensamma rutiner 
och synsätt. Medborgaren måste få samma besked oavsett vilken 
ort som handlägger hans eller hennes ärende. Vi är nu inne på 
det fjärde året och det är dags att mer systematiskt tänka igenom 
kompetensfrågorna. Var står vi idag? Vad förväntar sig om
världen av oss? Vilken kompetens har vi och vilken behöver vi 
skaffa oss?

Några mycket översiktliga funderingar kring dessa frågor 
tänkte jag vidarebefordra till några av medarbetarna med frågor
na: Kan vi diskutera vårt kompetensbehov på det här sättet? 
Hur kan vi gå vidare för att få fram en plan för hur vi skall 
utveckla vår kompetens?

Detta är självfallet viktigt inte bara för oss som arbetar på 
Länsstyrelsen. I länet finns också fyra museer med statsbidrag 
för att arbeta inom kulturmiljövården. Vi bör samordna vår 
diskussion om kompetensutveckling med kollegerna på dessa 
museer. På så sätt skulle vi kunna få en samlad bild av behovet 
i vårt län. Och visst vore en gemensam plan ett bra underlag, 
inte minst för de som skall tillfredsställa en väsentlig del av vårt 
behov — universiteten och högskolorna. ”Kundens” önskemål 
skulle bli tydliga.

Två utgångspunkter för en diskussion

Diskussionen skulle, tycker jag, kunna föras på två sätt. Först 
bör vi diskutera vilka ”prestationer” medborgarna väntar sig av 
oss. På så sätt görs bredden i vårt arbete tydligt. Med denna 
diskussion i botten kan vi sedan mer systematiskt och konkret 
formulera kompetenskraven. Jag föreslår tre frågor som den 
kommande kompetensutvecklingsplanen bör besvara.

Naturligtvis borde begreppet kompetens diskuteras. Jag avstår 
från det här med konstaterandet att det är ett brett begrepp vi
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har i tankarna. Kompetens är mer än djup kunskap om brons
ålderns period 5 för att vara övertydlig, och den är nog så viktig 
och nödvändig i ett län med hällristningar på världsarvslistan. 
Men det behövs naturligtvis mer.

Den första utgångspunkten - vad krävs av oss?

Vad vill medborgarna få ut av oss? Svaret på detta finns främst 
i propositioner, regleringsbrev och myndighetsinstruktioner. Vi 
kan väl förenklat säga att medborgarna vill att våra insatser på 
olika områden skall medverka till att kulturarvet bevaras - brukas 
- berikas - uttryck som en del kanske redan känner som slitna. 
Men visst har vi ännu en lång väg att vandra innan vi fyllt 
”brukar- och berikaruppdraget” med substantiellt innehåll. Vi 
borde ha en ordentlig diskussion om vad vi lägger i dessa begrepp. 
Detta senare uppdrag bildar, som jag förstår det, en väsentlig 
utgångspunkt för den senaste kulturmiljöpropositionens målform
uleringar om det hållbara samhället och allas delaktighet i den 
egna kulturmiljön samt respekten för olika gruppers kulturarv.

För att sortera tankarna om kompetensutveckling har jag 
nedan gjort följande uppställning. Den skall tas med en - mycket
- stor nypa salt och tål inte någon närmare granskning eftersom 
den går alltför långt i förenkling. Men den har hjälpt mig att 
fundera kring kompetensplaneringen på enheten.

Mål Metod Produkt

Bevara §§§ Beslut

Bruka § § § Tvärsektoriellt 
Projekt

Analys
Konsekvens
Bedömning

Berika Nätverk/Dialog Helhetssyn
Samtal
Lyssnande
Lärande

För att uppnå, eller snarare kunna sträva mot målen bevara - 
bruka - berika, har vi olika metoder och “produkterna” skiljer 
sig åt. Med produkt menar jag i detta sammanhang vad som 
avkrävs oss inom respektive mål. För att vi skall kunna fungera 
bra inom respektive mål krävs naturligtvis olika sorters kom
petens.

Bevarandemålet känner vi oss alla väl förtrogna med. Det är 
den traditionella kärnan i vår verksamhet med en tydlig startpunkt 
i 1976 års reform. Vi skall fatta kompetenta beslut enligt lag-
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stiftningen - i första hand kulturminneslag och bidragsforordning 
Med andra ord skyddet står i centrum! Vi avkrävs en ”produkt” 
som, förhoppningsvis, är ett väl formulerat och rätt avvägt beslut. 
Detta är kärnan i vår verksamhet. Medborgarna i olika skepnader 
måste få ett professionellt bemötande och snabbast möjliga beslut. 
Levererar vi inte det kommer förr eller senare förändringar som 
vi kanske inte ser som framgångar för kulturmiljövården.

Brukandemålet är mångfacetterat och dess innebörd kräver 
en fortsatt diskussion. Låt mig för enkelhetens skull i detta 
sammanhang begränsa brukandemålet till att omfatta kultur
miljövården i samhällsplaneringen, d v s att vi skall medverka 
till att kulturvärdena tas till vara och på ett varsamt sätt fogas 
in - och brukas - i samhällsbyggandet. Vi skall umgås med 
bygglov- och planarkitekter, regionalekonomer, vägprojektörer 
och ibland även politiker. I den fysiska planeringen skall vi se 
till att kulturmiljöer inte skadas. Vi tvingas ibland - om vi får 
länsledningen med oss - ”befara att riksintresset kan komma att 
skadas påtagligt och att länsstyrelsen därför kommer att pröva 
planen”. Vår metod för vårt arbete är fortfarande laganknutet 
men nu i ett sammanhang som i hög grad präglas av tvärsektoriellt 
arbete ibland i projektform. Vi avkrävs beslut men här kanske 
mer av sorten värde- och konsekvensbeskrivningar.

Berikandemålet kräver liksom brukandemålet fortsatt diskus
sion. De utgör, som jag förstår det, grunden för kulturmiljö
propositionens formulering om allas delaktighet i den egna 
kulturmiljön. I detta sammanhang förknippar jag detta mål med 
kravet på oss att mer aktivt medverka i förnyelsen av vårt 
samhälle i dialog med medborgarna. Detta kommer att kräva 
nya arbetssätt eller kanske snarare att vi kompletterar våra 
hittillsvarande metoder med metoder som gör det möjligt att nå 
ett större medborgarinflytande.

Nu blir min matris något krystad - men som metod ser jag 
här hur arbete i nätverk och dialog med olika ”intressenter” kan 
öka kvaliteten. ”Produkten”, det medborgarna kräver av oss, 
blir i detta sammanhang att vi exempelvis har en helhetssyn och 
inte sitter fast i ett uttalat sektorstänkande.

Ovanstående är naturligtvis en alldeles för fyrkantig och 
förenklad beskrivning av vår verksamhet. Antikvarien kan kliva 
in och ut ur dessa mål flera gånger om dagen. Detta ställer krav 
på att uppträda i olika roller - och krav på olika kompetens. På 
morgonen kan exempelvis ett beslut om tillstånd till att ta bort 
rester efter en bronsåldersbosättning avslutas. Därefter är det 
möte med kommunen för att diskutera en detaljplan för bostäder 
och vilka konsekvenser det ger för Älvsborgs gamla fästning. 
Eftermiddagen upptas av möte i miljömålsgruppen som sysslar 
med målet God bebyggd miljö. På kvällen kanske antikvarien
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är inbjuden till x-partiet för att belysa y-frågan inför kommande 
beslut i fullmäktige.

Den andra utgångspunkten - frågor som påverkar planens 
innehåll

Jag har försökt att mycket förenklat sammanfatta vad med
borgarna förväntar sig av antikvarien och kulturmiljövården 
och vad vi skall ”producera”. Det blev en hel del truismer men 
som jag för min egen del känt värda att tydliggöra som inledning 
till en kompetensdiskussion och som en plattform för en konkret 
diskussion på enheten. De olika målen med dess metoder och 
”produkter” kräver naturligtvis varierande kompetens i vid 
bemärkelse. Efter att ha lagt denna grund är det dags att fundera 
på vilka frågor som bör få sina svar i den kommande planen.

Vilken kulturhistorisk kunskap är det särskilt viktigt att vi har?

Denna fråga kopplar jag i första hand samman med bevarande
målet. Under det gångna året har vi tillsammans med museerna 
arbetat fram ett samverkansdokument för att utveckla kultur
miljöarbetet i länet. I dokumentet ingår en kompetenskartläggning 
- eller snarare en kartläggning av vilka ämneskunskaper vi har. 
Nedanstående diagram visar mycket översiktligt och samman
fattande ämnesprofilen hösten 2000. Det är en grov bild men i 
stora drag redovisar diagrammet vilka gemensamma ämnes- 
resurser vi har att tillgå i länet. Det är lätt att se, och kanske inte 
särskilt överraskande, att ämnet arkeologi är väl representerat.

Gemensamma ämnesresurser för den regionala KMV-sektorn 
inom Västra Götalands län hösten 2000

agrarhistoria/ byggnadsvård geologi/ konsthistoria medeltids
kulturgeografi naturvård arkeologi

arkeologi etnologi historia marinarkeologi osteologi
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De självklara frågorna är naturligtvis: är detta en riktig för
delning? Saknas det något? För att svara på frågan om vår 
ämneskompetens är riktig är det enklaste att utgå från den regio
nala kulturhistoriska profilen. Jag tar här upp tre exempel för 
att visa hur jag tycker att man skulle kunna resonera.

- Länet har en särställning i landet när det gäller kyrkobygg
nader. Här finns nästan 20 % av landets skyddade kyrkor. 
Självklart måste detta sätta spår i planen. Vilken kompetens 
är viktig att ha för att klara av vårt uppdrag inom detta 
område?

- Vilken kompetens behöver vi bygga upp för att ta hand om 
de marinarkeologiska frågorna mot bakgrund att vi har en 
förlisningsrik såväl havs- som insjökust?

- I länet finns landets största koncentration av hällristningar i 
Tanum, ett område som dessutom klassats som världsarv. 
Vilka kompetenskrav ställer detta på oss?

Förutom ämneskunskapen krävs kunskap både i lagstiftningen 
och i dess praxis. Men vi behöver, för att ta kyrkobyggnads- 
frågorna som exempel, också kunskap på det praktiska området. 
Alltifrån restaureringsideologi till putsproblematik till kunskap 
om hur liturgin förändras. Jag tror att en diskussion upplagd på 
detta sätt skulle kunna ge fruktbara resultat. Den leder dessutom 
oundvikligen in på de två andra frågorna som bör diskuteras.

Vilka samhällsförändringar ser vi och vilka är de viktiga frågorna 
i just vårt län?

Denna fråga kopplar jag i första hand samman med brukande- 
målet. En självklar ingrediens i arbetet på en kompetensut- 
vecklingsplan måste självfallet innehålla en analys av vad som 
”är på gång” och då i synnerhet i vårt eget län. Vad sker på 
vägbyggnadsområdet, inom jordbruket, skogsbruket? Vad händer 
i våra kustsamhällen, i Dalsland och i Göteborg? Var står 
miljömålsarbetet? För att agera inom detta vida fält krävs kun
skap om Miljöbalken, PBL, MKB-teknik. Men det krävs också 
kunskap eller förmåga att göra analyser, att formulera mål, att 
ha en beställarkompetens och ibland kunskap i att leda projekt. 
Här väcks den nästan eviga frågan om vi kunde hitta ett sätt att 
arbeta som innebär att vi alltmer ”motar Olle i grind” istället 
för att komma in för sent i processen. Att vi agerar i stället 
reagerar. Hur vi kan utveckla ett sådant arbetssätt är en viktig 
framtidsfråga och bör finnas med i en kompetensdiskussion. Kan 
ett första steg vara ett enhetsmöte som ägnas omvärldsanalys 
med hjälp av någon på området kunnig?
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Nära denna fråga ligger vårt tillsynsuppdrag som omfattar 
alltifrån tillsynen av den arkeologiska undersökningsverksam
heten och länets byggnadsminnen, till en tillsyn som innehåller 
en analys av tillståndet för länets kulturarv. Vart är vårt landskap 
på väg och hur kommer det att se ut år 2011 ? Vilken kompetens, 
förutom resurser, krävs för att vi skall kunna utveckla denna 
verksamhet?

Vad händer med kultnrmiljövårdens och antikvariens rollf

Denna fråga kopplar jag i första hand samman med berikande- 
målet. Enkelt uttryckt har kulturmiljövårdens roll i samhället 
gått från att “företräda” ett lägesbestämt objekt i landskapet till 
ett område i landskapet. Ursprungligen ett intresse för i första 
hand antikvarien. Nu kanske man skulle kunna säga att kultur
miljön är, eller bör vara, en aspekt i samhällsutvecklingen. 
Kulturmiljöpropositionens formulering om allas delaktighet i och 
ansvarstagande för den egna kulturmiljön innebär en betoning 
av detta synsätt där betydelsen av dialog med medborgarna om 
vad som är ett kulturarv understryks.

Att föra in detta perspektiv i en kompetensutvecklingsplan är 
inte lätt. Men det är svårt att låta bli. Yrkesrollen är under ständig 
förändring. Självfallet kommer denna förändring att ställa krav 
på kompetens. Frågan är hur denna kompetens skall se ut. I 
grunden handlar det om vår strävan att kulturmiljön - vår historia 
- skall fortsätta att integreras i samhällsutvecklingen och i den 
enskilda människans medvetande. Och vad krävs då?

Som jag tidigare sagt blir min matris nu krystad. Som metod 
ser jag här emellertid hur arbete i nätverk och dialog med olika 
”intressenter” ökar kvaliteten. ”Produkten”, det medborgarna 
kräver av oss, blir i detta sammanhang att vi har en helhetssyn 
och inte sitter fast i ett uttalat sektorstänkande. Låt mig ta ett 
exempel. Ett berikande av kulturarvet kan ibland innebära att 
vi accepterar att en värdefull byggnad rivs, därför att det som 
kommer i stället dels har en sådan form att det tilltalar oss, dels 
rymmer en verksamhet som tillför området ny och viktig syssel
sättning. Vår nya, eller snarare kompletterade roll, kan även 
vara att mer än tidigare envisas med att säga till exempelvis 
SKANSKA eller andra företag: - Det är ni som har ansvaret 
men vi kan hjälpa er med vår kulturhistoriska kunskap att fatta 
beslutet vad ni skall göra med denna byggnad. Förmågan att 
kommunicera, diskutera och integrera kulturarvet i en helhet 
blir allt viktigare. Vilka kurser finns då?
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Sammanfattning och några avslutande slutsatser

Som ni märker präglas denna framställning av ett försök att i 
någon mån försöka strukturera ett antal ofullgångna funderingar. 
De skall ses som ett diskussionsinlägg inför arbetet med en 
kompetensutvecklingsplan. Många aspekter kommer att tillfogas 
men jag tror att i sina huvuddrag kan diskussionen följa de spår 
jag lagt upp. Det är nu första gången vi på ett systematiskt sätt 
diskuterar vår kompetensförsörjning. Det är då viktigt att vi 
känner att vi har en lagom ambitionsnivå så att vår första plan 
inte drunknar i alltför mycket resonemang. Planen kan växa 
fram successivt. Vi startar därför i det konkreta. Vilka ämnes
kunskaper är det särskilt viktigt att vi har i vårt län? Vad har vi? 
Vad behöver vi fördjupa? Vi kan sedan gå vidare till de andra 
frågorna. De kommer nog förresten naturligt som en följd av 
ämnesdiskussionen.

Denna diskussion måste föras tillsammans med de regionala 
museerna. En gemensam eller samordnad plan, där varje med
arbetare har en personlig utvecklingsplan, bör vara målet. På så 
sätt fogas denna plan in i vår ambition att fördjupa samverkan i 
länet mellan institutionerna och kolleger emellan. Och tänk vilka 
intressanta seminariedagar vi skulle kunna ordna! Om ämnes- 
frågor, om MKB-tekniken, om värderingsfrågor och antikvariens 
nya (?) roll, etc.
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Kommunernas framtida arbete med 
kulturarvsfrågor

Kerstin Lundberg

Sverige efter kriget har varit ett samhälle som prioriterat framsteg 
och modernitet, två ord som är starkt förknippade med vårt land 
och vår identitet. Men, så hände någonting. Någonstans på vägen 
tappade vi vår position. Vi fick en ekonomisk kris och tvingades 
dra ner på våra ambitioner. Samtidigt växte en insikt om att allt 
inte är teknik och utveckling. Vi noterar idag ett nytt intresse för 
historia, för kultur och för andliga värden.

Den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1978 och 
gav kommunerna ett betydligt större ansvar för planering och 
för kulturmiljöfrågor än tidigare. Olyckligtvis sammanföll detta 
nära i tiden med den ekonomiska krisen i början av 90-talet, 
vilket gjorde att nästan all kraft gick åt till att dra åt bromsarna 
och försöka mildra de negativa konsekvenser som åtstram
ningarna medförde.

Nu är det värsta över, även om inte alla kommuner ännu 
lyckas få inkomster och utgifter att gå ihop. Idag förs emellertid 
diskussionen på ett nytt sätt. Det räcker inte att bara spara. 
Kommunen måste bli attraktiv för att behålla sina invånare och 
för att kanske - i bästa fall - locka till sig nya. I den situationen 
uppkommer ett ökat intresse för kultur och kulturarv.

Alla har vi ett gemensamt ansvar för att ta tillvara kulturarvet. 
Varje människa, varje familj och släkt, varje kommun, region 
eller land har sitt kulturarv som ger identitet och skapar gemen
skap.

Kommunen som organisation kan inte ensam ta ansvar för 
sitt kulturarv, det vore en orimlig uppgift. Det är en uppgift som 
kommunen delar med organisationer och institutioner samt med 
enskilda individer. Den har emellertid ett uttalat ansvar för 
framför allt den del som rör den fysiska miljön. Det har alltid 
krävts kollektiva regler för nyttjande av mark, för byggande 
och liknande när människor bor nära varandra - även om 
åsikterna om styrkan av det kollektiva versus det privata varierar 
över tiden.

Det är inte möjligt att skilja ut den fysiska miljön, det finns 
alltid också en immateriell dimension. Jag kommer emellertid 
att lägga tyngdpunkten i min artikel på den delen av kommun-

47



ernas arbete med kulturarvet och jag kommer i huvudsak att 
använda mig av begreppet kulturmiljö.

Kommunernas ansvar idag
Kommunernas ansvar för kulturmiljön är både lagstadgat och 
frivilligt. Kommunerna har ett myndighetsansvar med stöd av 
PBL, vilket utgör den lagstadgade delen. Kommunen har plan
monopol med ansvar för planläggningen av mark och vatten 
och reglerar bebyggelse och markanvändning. Enligt plan- och 
bygglagen ska planläggningen ske med beaktande av natur- och 
kulturvärden. Byggnader ska placeras och estetiskt utformas 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till kultur- 
och naturvärdena på platsen. Ändringar av en byggnad skall 
utföras varsamt och byggnader som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas.

I kulturminneslagens första paragraf står inskrivet att alla - 
såväl enskilda som myndigheter - har ett gemensamt ansvar för 
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Kommunen har också ett 
särskilt kulturmiljöansvar för vården av sina egna byggnader 
och miljöer. Som fastighetsägare förvaltar kommunerna ett stort 
fastighetsbestånd i form av såväl byggnader som mark. I detta 
byggnadsbestånd finns byggnader som är särskilt skyddsvärda 
på grund av sitt kulturhistoriska värde. Kommunerna har också 
ett ansvar för den offentliga miljön, för gator, torg och parker. 
Det ansvaret omfattar såväl utformning och skötsel som namn- 
givning.

Men, kommunerna har också ett ansvar för kulturmiljön som 
går utöver vad som är lagstadgad verksamhet och kan ses som 
ett frivilligt kulturpolitiskt åtagande. I detta ingår bland annat 
att skapa en attraktiv kommun och en god livsmiljö för dess 
invånare. Många kommuner tar ansvar för såväl kunskaps
uppbyggnad som rådgivning och opinionsbildning inom kultur
miljöområdet. Omfattningen av kommunernas engagemang inom 
det icke lagstadgade området varierar betydligt. Ett antal kom
muner har till exempel egna kommunala museer som tar tillvara, 
förmedlar och levandegör kulturarvet. Andra kommuner har egna 
kommunantikvarier/motsvarande som deltar i planering och 
bygglovhantering.

Behovet av kompetens
För att kommunen ska kunna ta det ansvar som plan- och 
bygglagen samt kulturminneslagen förutsätter och för att de också 
ska kunna arbeta offensivt med kulturmiljön som tillgång för en 
god livsmiljö krävs en bred kompetens inom kulturmiljöområdet.
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Men, vad ska den kompetensen innefatta? Vad behöver man 
kunna - idag och i framtiden? Framför allt är det tre delar jag 
vill lyfta fram:

- gedigna ämneskunskaper med kulturhistorisk inriktning,
- kunskaper om regelverk och praktiska tillämpningar,
- omvärldskunskap och en öppen attityd.

För att, i enlighet med vad som står i PBL, kunna ta hänsyn 
till natur- och kulturvärden, se till att ändringar sker varsamt 
och att särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas, är det 
nödvändigt att både kunna identifiera dessa värden och att kunna 
bedöma vilka förändringar som är möjliga utan att dessa värden 
förvanskas eller försvinner. Detta förutsätter ämneskunskaper 
med kulturhistorisk inriktning. Man behöver t ex kunskap i de 
traditionella museiämnena som konst, historia, etnologi, arkeo
logi och kulturgeografi - kurser som erbjuds vid ett flertal uni
versitet och högskolor.

För att kunna fungera som antikvarie krävs utöver dessa 
ämneskunskaper kanske speciella kurser som t ex arkitektur- och 
bebyggelsehistoria, medeltidsarkeologi eller marinarkeologi men 
också kunskap om kulturmiljövårdens lagstiftning, om byggnads
teknik och ersättningsfrågor. Kunskap om regelverk och praktiska 
tillämpningar ges normalt inte i någon större utsträckning inom 
ämnesstudierna. Sådan undervisning får man dock numera inom 
mer yrkesinriktade linjer eller program. Äldst av dessa är museo- 
logiutbildningen i Umeå och avdelningen för kulturvård i Göte
borg. Under senare år har det emellertid startats sådana utbild
ningar på allt fler universitet och högskolor.

Den tredje delen, som jag här kallat omvärldskunskap och 
en öppen attityd, är något som är svårare att precisera men som 
blir alltmer nödvändig. För att kunna arbeta framgångsrikt med 
kulturmiljöfrågor måste detta arbete sättas in i sitt större samman
hang. Det är nödvändigt att kunna både argumentera och kompro
missa. Det räcker inte att vara experten som vet exakt hur allting 
är, att säga nej med hänvisning till lagparagrafer. Man måste 
kunna dela med sig av sina kunskaper på ett entusiasmerande 
sätt. Som kommunanställd måste man också ha förståelse för 
vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Kulturmiljöarbete i en föränderlig organisation
Beskrivningen av kommunernas ansvar inom kulturmiljöområdet 
visar tydligt att det är något som berör de flesta kommunala 
verksamheter. Den går inte att hänvisa vare sig till enbart kultur 
eller till enbart samhällsplanering. Under 90-talet har kommun
erna dessutom genomgått betydande organisationsförändringar.
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Bland annat har antalet nämnder och förvaltningar minskat - 
en utveckling som troligen kommer att fortsätta. Härmed stärker 
kommunstyrelsen sin ställning.

Mycket talar för att sektorerna i sin gamla form kommer att 
brytas upp och på sikt försvinna. Det innebär dock inte att behovet 
av kompetens inom olika områden kommer att minska. Snarare 
tvärtom. Jag tror det är angeläget att politikerna i kommun
styrelsen och kommunfullmäktige får ett beslutsunderlag där olika 
aspekter finns tydligt redovisade. Ett sådant konkret exempel 
kan vara stadsförnyelse av en central gata och ett torg. Ett bra 
beslutsunderlag i ett sådant ärende förutsätter att olika aspekter 
belyses. Det är ganska givet att det finns tekniska beskrivningar 
av t ex markbeläggningar, gatlyktor etc. som visar den funk
tionella aspekten. Det är viktigt att detta område i staden fungerar, 
att beläggningar håller, att lyktorna lyser upp tillräckligt m m. 
Det är också viktigt och fullkomligt självklart att man måste ha 
med ekonomiska aspekter. Beslutsfattare måste veta vad det 
kostar, kanske få olika alternativ vad gäller material. Det måste 
också finnas en redovisning för hur mycket resurser som finns 
att disponera för ändamålet. På samma sätt - men hittills inte 
lika självklart - bör det finnas ett underlag som visar de sociala 
och kulturella aspekterna. I begreppet kulturella aspekter ligger 
såväl en estetisk som en kulturhistorisk dimension.

Ett annat konkret exempel kan vara planering av ny bebygg
else utanför tätorten, t ex i anslutning till en gammal by. Plan- 
och bygglagen förutsätter att nya byggnader ska placeras och 
estetiskt utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
landskapsbilden och till kultur- och naturvärdena på platsen. 
För att detta ska vara möjligt krävs en analys av det befintliga 
kulturlandskapet med kunskap om äldre tiders byggnadssätt och 
om hur bebyggelsen av tradition har placerats i landskapet. Sam
tidigt måste man ha kännedom om vilka krav och möjligheter 
som ligger i modern byggnadsteknik.

Exemplen ovan visar vilken bredd kulturmiljöfrågorna har i 
en kommun. Det framstår därmed ganska klart att det inte inom 
överskådlig tid kommer att finnas möjlighet att täcka in och 
hålla specialistkompetens inom hela detta område i varje kommun 
- med undantag för de riktigt stora. Det som däremot kommer 
att behövas, och det tror vi blir mer och mer tydligt i kommunerna, 
är en bred allmän grundkompetens. Med kunskap om vad man 
måste kunna, en slags beställarkompetens, finns sedan alltid 
möjligheten att köpa in ytterligare specialkompetens från läns
museet eller från någon fristående konsult.
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Från restriktion till resurs
I strävan att skapa en attraktiv kommun får kulturmiljöfrågor i 
vid mening ökad betydelse. Men, det är inte i första hand 
restriktioner och förbud som leder fram mot den goda kultur
miljön. Istället är det människors egen önskan om identitet, 
historisk förankring och estetiskt tilltalande miljöer som måste 
vara vägledande. Den demokratiska aspekten måste ges större 
tyngd så att inte enbart de som är experter avgör vad som är 
värdefullt. Det innebär inte en nedvärdering av kunskap och 
professionalism, snarare tvärtom. Det måste snarare innebära 
att de som är professionella ställer sin kunskap till allmänhetens 
förfogande. Förutom sina fackkunskaper måste de då ha förmågan 
att informera, att förhandla, att kompromissa samt inte minst 
att entusiasmera.

Med ökad kunskap och medvetenhet hos såväl kommun
invånare, kommunföreträdare som företagare om vad som är 
god kulturmiljö växer intresset för att bevara och bruka kultur
arvet. Därmed lämnar vi ett synsätt, där kulturarvet ses som ett 
hinder och en restriktion till förmån för ett nytt där kulturarvet 
är en resurs för oss och för framtiden.

Universitetens och högskolornas viktigaste uppgift förblir att 
förse studenterna med gedigna ämneskunskaper - en förutsättning 
för att det ska finnas något att förmedla. Samtidigt är det önskvärt 
med viss tillämpad kunskap inom kulturmiljöområdet, något 
som ger en kortare startsträcka för den nyanställde. Arbetet 
innebär i sig ständig utveckling och ökad omvärldskunskap. En 
förutsättning är dock att studenterna från utbildningen får med 
sig en öppen attityd, som gör att de kan tillämpa sina kunskapar 
1 olika sammanhang och prestigelöst sprida dem till olika grupper 
i samhället.
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Ur ett samtidsperspektiv

Eva Siiven

Det senaste decenniet har inneburit flera utmaningar för muse
erna - tekniska/mediala, kulturpolitiska och kulturteoretiska. 
Nya möjligheter att minnas och uppleva andra tider och platser 
ifrågasätter museernas traditionella sätt att bevara och berätta. 
Kulturarvet flyttar ut från de etablerade institutionerna och kraven 
ökar på de icke-professionellas medverkan. I stället för att ut
forska det vanliga och vardagliga frågas efter det avvikande 
och marginaliserade. I stället för att genom en oproblematiserad 
dokumentation försöka spegla den samtida omvärlden talas om 
hur de museiprofessionella genom sin insamling skapar en bild 
av sin samtid.

Samdok är ett nätverk för svenska kulturhistoriska museer 
som vill utforska sin egen samtid. Genom fältundersökningar 
med intervjuer, deltagande observation, fotografering och före- 
målsinsamling har de närmare nittio medlemsmuseerna under 
tjugofem års tid skildrat människors yrkesliv, hemliv, strävanden 
och drömmar. Förutom att främja sådana undersökningar har 
Samdok fungerat som en plattform för metodiskt och teoretiskt 
utvecklingsarbete. Detta har skett genom kurser, seminarier, de 
olika arbetsgruppernas möten, tidningen Samtid & museer och 
andra publikationer. Tonvikten har legat på etnologiska aspekter 
av det samtida fältarbetet, på senare år också med disciplin- 
övergripande ansatser för att till exempel överbrygga den klyfta 
som har uppstått mellan de etnologiska samtidsundersökningarna 
och kulturmiljövården.

I ett vidare perspektiv har inriktningen på samtiden bidragit 
till att förändra museernas plats i samhället och samtidens syn 
på museerna. Men efterhand har insikten vuxit om att museerna 
därmed också har gjort något med samtidens syn på sig själv. 
Intervjuer och upprop efter personliga minnesberättelser har 
bekräftat att vi alla bär på en historia som inte bara är värd att 
berättas utan också att bevaras som en del av vårt kulturarv. 
Museernas förvärv av vardagsföremål från vår egen tid har 
bidragit till att göra varje pryl till ett potentiellt museiföremål 
°ch varje hem till ett samtidsmuseum.

Jämfört med när Samdok föddes avsätter nutiden spår på så 
många fler ställen än i de etablerade museernas arkiv och 
magasin. De hittillsvarande museerna har fått sällskap av en
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rad nya aktörer: industriarvsrörelsen med de nya arbetslivs- 
museerna, kulturarvsturismen, media, Internet med sina virtuella 
museer och andra webbplatser, som inte bara används för att 
visa och kommunicera kulturarv utan också för att definiera, 
dokumentera och bevara. Museerna har förvisso aldrig varit 
ensamma på det kulturarvspolitiska fältet, men trängseln har 
ökat på senare år. Överallt är människor idag verksamma med 
att på olika platser och i skilda former skapa kulturarv, bygga 
identiteter och skriva historia.

I det här perspektivet räcker inte den sortens metodutveckling 
som museerna hittills har ägnat sig åt, med rötter i de ”tradi
tionella museiämnena”. För att kunna problematisera och veten- 
skapliggöra sin verksamhet behöver museernas tjänstemän musei- 
och kulturarvsvetenskap, bland annat för att skaffa sig en reflexiv 
förståelse av hur deras kunskapsbygge förhåller sig till olika 
slags politiska strävanden i samtiden. Idag använder sig männi
skor på många håll i världen av museer och kulturarv när de 
vill göra sig hörda och skapa sig en position i samhället. Då 
måste även de gamla etablerade institutionerna fråga sig vad 
och vem de representerar. Vid förra sekelskiftet bidrog vårt lands 
museer till att möjliggöra det nationella och moderna Sverige - 
genom att skapa en svensk kulturhistoria och genom att bevara 
det förindustriella samhällets materiella och immateriella arte
fakter. På 1940-talet blev Nordiska museets insamling av arbetar
minnen en del av folkhemsbygget. På 1970-talet bekräftade 
Samdok det samtida välfärdssamhället genom sin dokumentation 
av det ”normala”. Idag dekonstrueras detta samhällsideal och 
återigen bidrar museerna, nu genom att rikta intresset mot det 
svåra och främmande. I talet om mångfaldens samhälle tillskrivs 
kulturarvet och museerna en demokratisk potential och ses ibland 
till och med som något gott i sig och inte som möjliga instrument 
för vilka politiska syften som helst.

Tillväxten av musei- och kulturarvsvetenskapen innebär att 
dessa processer i ökad utsträckning kommer att studeras och 
granskas i olika forskningsprojekt. Det ser jag som något mycket 
positivt, inte minst för möjligheten till ökade kontakter mellan 
kulturarvsinstitutionernas medarbetare och forskare vid uni
versitet och högskolor. Men framför allt för att detta kan leda 
till ökade insikter om museernas roll i det västerländska sam
hället, om museer och kulturarv som en viktig del av hur det 
moderna och postmoderna samhället skapar sina verklighets- 
modeller och maktförhållanden.
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Avgränsning och samordning





Kulturarvsvetenskap eller den skaftlösa 
kvasten

Stefan Bohman

På Riksantikvarieämbetets konferens där utbildningsanordnare 
mötte avnämare aktualiserades ett antal viktiga frågor:

Idén om att vårt bruk av kulturarv är ett problemområde 
med delvis egen teori och där både forskning och utbildning 
behövs har spritt sig, även om den är långt ifrån accepterad av 
alla. När Rådet för Museivetenskaplig forskning startade för 
ungefär 10 år sedan var det trögt. Både inom museer och vid 
universitet ifrågasatte många vikten av denna forskning och 
utbildning. Argumenten var flera - det är navelskåderi, det behövs 
inget nytt ämnesområde vid sidan av de befintliga, det finns 
ingen sammanhållande teori över huvud taget!!

Men nu har propagandan från Rådet och andra burit frukt. 
Och inte minst samhällsutvecklingen runt omkring oss har lett 
till ett upplevt behov av forskning och utbildning om bruket av 
kulturarv. I en tid när man bombar broar i forna Jugoslavien 
p g a dess symbolvärde och när kulturarv brukas i definitionen 
av s k etniska identiteter är det uppenbart. Det räcker då inte 
med att t ex historiker eller museifolk berättar om hur det faktiskt 
var, t ex i frågor som skapandet av ”det typiskt svenska, det 
serbiska, det judiska” osv. Det handlar då kanske än mer om 
hur olika tolkningar av händelser, artefakter eller traditioner 
faktiskt brukas.

Konferensen uppvisade en uppsjö av utbildningar vid nästan 
varje högskola och universitet i Sverige. Korta och långa kurser. 
Tre nya professurer har tillsatts - en i museologi i Umeå och två 
rörande kulturarv i Linköping. Dessa utbildningar och tjänster 
har dock delvis mycket olika inriktningar - bruket av kulturarv 
ur en teoretisk synpunkt, museiteknik, användandet av kultur
landskapet, konservering, mm. Det har nästan blivit inflation i 
utbildningar inom området.

Det är som sagt bra att många uppmärksammar proble
matiken, fast ur sina ibland något ensartade perspektiv. Men 
risken finns att man till slut inte ser skogen för bara träden. Jag 
vill likna alla dessa utbildningar och kurser vid en kvast - en 
mängd strån, löst sammanbundna. Frågan är då: Finns det något 
kvastskaft? Finns det någon teori som binder samman alla dessa 
kurser och utbildningar?
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Mitt svar på denna fråga är ett obetingat ja. Kvasten har ett 
skaft! Men det krävs fortfarande diskussioner för att övertyga 
om att Kulturarvsvetenskap, som jag här väljer att kalla ämnes
området, inte bara är summan av sina delar - t ex teknisk 
museikunskap, arkivvetenskap, biblioteksvetenskap osv. Kultur- 
arvsvetenskap har en delvis egen teoribildning, en minsta gemen
sam nämnare bakom de flesta av de utbildningar som present
erades på konferensen. Frågan är då hur denna teori ser ut.

Nyckelord i denna teoribildning är:
- Historieanvändning,
- Kulturarv,
- Tolkningsföreträde,
- Musealisering,
- Institutionalisering,
- Förmedling.

Historia är inte bara något som skrivs. Det handlar inte bara 
om ”was es eigentlich gewesen”. Historia är något som används 
i olika politiska och sociala syften. Då är inte alltid det viktigaste 
vad som är sant eller inte, utan hur historia tolkas och därmed 
brukas av de som använder den. Det finns ett oändligt antal 
exempel - alltifrån historierevisionismsstriden, Herman Lind
qvists bruk av våra kungasägner till användningen av konst
ruerade folkdräkter i nationalistiskt syfte. Studiet av allt detta är 
basen i Kulturarvsvetenskap.

Men detta brukande av historia kräver instrument. Det krävs 
verktyg för brukandet! Ett sådant verktyg är skapandet av s k 
kulturarv. Kulturarv är alltså inte något som finns givet i sam
hället utan det är något som vi utifrån en uppsjö av kulturuttryck 
definierar som extra värdefullt och därför värt att bevara. Kultur
arv kan vara allt från föremål, byggnader och landskap till 
sägner, musik och traditioner. Kulturarv är produkten av vårt, 
eller våra förfäders, subjektiva urval av vad som är värt att 
bevara. Allt är inte kulturarv, men allt kan bli kulturarv.

Men att definiera kulturarv är en maktfråga. Den process 
vari kulturarv definieras kan kallas för musealiseringsprocessen. 
Det innebär att vi först definierar ett kulturutryck såsom varande 
kulturarv. Därmed isolerar vi det från dess ursprungliga funk
tion, det hamnar ofta i en ny kontext. Ett redskap på ett museum 
blir något annat än när det brukades. Framförallt ger vi då kultur
arvet ett symbolinnehåll. De får en mer eller mindre uttalad 
innebörd - varför vill vi bevara och förmedla" just dessa föremål, 
tavlor, byggnader osv. Dessa symbolinnehåll kan variera utifrån 
politiska och sociala intressen. En bro över Mostar kan symbo
lisera både samverkan mellan kulturer och risken för att en 
artfrämmande kultur skall tränga ut den egna kulturen.
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Den som har tolkningsföreträde av kulturarv har en stark 
maktposition i samhället! När t ex nazisterna kom till makten 
omdefinierade de radikalt vad som skulle vara Tysklands kultur
arv. Inte minst ”negerfetischfiguren” och judiska föremål för
svann från museerna. Judisk musik och judisk litteratur bann
lystes. Juden Felix Mendelssohns populära ”En midsommar- 
nattsdröm” fick inte spelas och en ren arier (Carl Orff) fick i 
uppdrag att skriva en ny musik.

Denna musealiseringsprocess leder sedan till skapandet av 
institutioner med uppgift att förvalta och förmedla detta kulturarv. 
Det kan gälla föremål, arkivalier, böcker och byggnader. Allt
eftersom dessa verksamheter professionaliseras blir det en större 
specialisering.

Föremål, arkivalier och böcker kommer att förvaltas av 
skilda institutioner vilka bygger upp sina egna metoder. Det 
”Museion” som varit namnet på institutionen för dessa samlade 
verksamheter får en ny betydelse. Till slut har denna professio
nalisering lett till att man mer och mer betraktar t ex museer, 
arkiv, bibliotek och riksantikvarieämbeten såsom artskilda institu
tioner.

Mitt här mycket förenklade påstående är att: Skillnader finns 
naturligtvis i den mer snäva bemärkelsen att institutionerna har 
utvecklat skilda tekniker vad gäller samlande och förmedlande 
av materialen. Men de är inte artskilda - de har i grund och 
botten har samma samhällsroll. De är institutioner vilka skapats 
som en följd av museialisering av kulturarv - i historieanvänd- 
ningens tjänst för skilda grupper i samhället!

Detta är kvastens skaft. Eller i alla fall råämnet till sagda 
kvast. Observera att Kulturarvsvetenskap inte ersätter utbild
ningar i kulturvård, kulturmiljövård, arkivvetenskap, museologi 
osv. Det är snarare en paraplyteori för dessa utbildningar. Men 
det är viktigt att man i skogen av utbildningar kan peka ut den 
minsta gemensamma nämnaren (även om man inte håller med 
om just min teoriskiss). Det viktiga är att man generellt lär ut att 
kvasten inte bara består av löst ihopbundna strån!
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Utbildningsstrategi för kulturvården 
och kulturarvsvetenskaperna

Nanne Engelbrektsson, Bosse Lagerqvist &c ]an Rosvall

I Sverige - liksom internationellt - har medvetenheten successivt 
ökat om nödvändigheten att överbrygga och vidareutveckla den 
oöverskådliga, fragmenterade och alltför svagt tillgodosedda 
situationen för professionsinriktade utbildningar orienterade mot 
behoven inom kulturarvsområdet.

I denna publikation är de utbildningsteoretiska perspektiven 
för samlade akademiska ämnesområden primärt i fokus. Sam
tidigt är forskningsdimensionen självfallet en given och nära 
relaterad faktor, även om den inte specifikt behandlas här. Vidare 
förutsätts en utbildningsstruktur, som omfattar samtliga nivåer 
före och efter akademisk grundutbildning, såväl av grundläg
gande praktisk natur, som fort- och vidareutbildning för sektorns 
samlade personalgrupperingar. På det internationella planet finns 
sedan länge väl utvecklade Guidelines för berörda professions
inriktade högskoleutbildningar. I detta sammanhang är främst 
de utbildningsområden av intresse som avser museivetenskap, 
konservatorer och byggnads/bebyggelseantikvarier. Riktlinjerna 
har utarbetats inom de utbildningskommittéer som är fast orga
niserade inom ICOM (International Council of Museums) och 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). De 
dokument som avses är främst:
' Standards and Ethics for Museum Training Programs. 

Utarbetad inom ICOM av ICTOP (International Committee 
for Training of Personnel) och avser högre befattningar allmänt 
inom museivärlden.
The Conservator / Restorer - A Definition of the Profession. 
Utarbetad inom ICOM av CC (Committee for Conservation) 
och avser primärt konservatorstjänster, oavsett om dessa är 
inrättade vid offentliga institutioner eller i privat regi.
Guidelines on Education and Training in the Conservation of 
Monuments, Ensembles and Sites. Utarbetad inom ICO
MOS av CIF (Commité International de Formation) avseende 
kulturvårdens verksamhetsfält i privat eller offentlig regi.

Dessa tre Guidelines tar främst sikte på professionaliserande 
utbildningar med sammanhängande studier på högskolenivå med
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i princip "programorganiserad” utbildning, som museologi- 
program, bebyggelseantikvariskt program, konservatorprogram 
och liknande. Dessa dokument är dock i viss utsträckning även 
tillämpliga för icke programbunden utbildning samt för utbild
ningar av annat slag än universitetsbaserade program. Här avses 
bl a ”fort- och vidareutbildning”, under förutsättning att dessa 
syftar till att komplettera vissa grundläggande utbildningar (t.ex. 
på fil kand-nivån med dess traditionellt ämnesorienterade upp
läggning) med kvalificerade professionaliserande utvidgningar.

I internationella sammanhang ligger i allmänhet sådana 
fördjupande utbildningar på masternivå i syfte att ge berörda en 
så vitt möjligt ”komplett” professionell skolning på vetenskaplig 
grund.

De ratificerade dokumenten bör snarast omformas till svenska 
förhållanden. Det dokument som avser konservatorsutbildning 
föreligger för övrigt redan i svensk version, översatt i nära 
samverkan med UD och Utbildningsdepartementet, och dessa 
Guidelines har varit riktningsgivande för de kulturvårdande 
utbildningarna i Göteborg.

De anförda dokumenten är emellertid knappast direkt an
vändbara för andra personalgrupper än de högskoleutbildade 
inom kulturmiljövården och museerna. Mot den bakgrunden är 
det högst angeläget att en internationell Guideline för all personal 
verksam inom hela kulturarvssektorn tas fram och ratificeras, 
vilket SUM-gruppen har föreslagit i sin slutrapport.

I Sverige har främst tre aktörer aktivt arbetat med dessa 
frågor, dels SUM-gruppen (Samrådsgruppen för Utbildningsfrågor 
för Museerna och Kulturmiljövården, 1992-98), dels de två 
universitetsinstitutioner som sedan 1970-talet systematiskt har 
strukturerat och organiserat professionsinriktade högre utbild
ningar för området, Kulturvård vid Göteborgs universitet och 
Museologi vid Umeå universitet.

I linje med denna strategi har Kulturvård vid Göteborgs 
universitet infört samlade magisterutbildningar (160 poäng) från 
och med läsåret 2000/01. För det Bebyggelseantikvariska pro
grammet innebär detta möjligheter till specialisering under de 
avslutande tre terminerna genom en grenindelning, Kulturvård
ande planering respektive Kulturvårdande programarbete och 
förvaltning. Konservatorprogrammet förlängs på motsvarande 
sätt, med förstärkning främst inom de inriktningar där ett långsik
tigt utbildningsbehov konstaterats, och med viss koncentration 
av det befintliga utbildningsutbudet. En förstärkning av Musei- 
vetenskapen sker samtidigt med möjlighet att uppnå magister
nivån, och en mycket flexibel studiegång har här prioriterats, 
som bland annat ger utrymme för praktik och internationella 
studievistelser.
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De befintliga utbildningsprogrammen har samtidigt reviderats 
och tillförts nytt kursstoff i anslutning till sektorns delvis för
ändrade kunskapsbehov, formulerade bl a av företrädare för olika 
verksamhetsinriktningar. Ökad samordning mellan programmen 
har samtidigt eftersträvats med en mer sammanhållen kurs- 
givning, främst under de inledande tre och de avslutande tre 
terminerna. Ett mer samordnat inledande basår innebär bl a att 
en övergripande vetenskaplig-professionell referensram tidigt kan 
uppnås, och med grundläggande insikter inom praktisk-tekniska 
kunskapsfält. Den gemensamma träningen i rapportskrivning 
och individuellt vetenskapligt arbete innebär effektivisering och 
ger tillfälle till ökat vetenskapligt utbyte inom de olika fälten av 
kulturarvssektorn.

Genom ett planerat utbud av delvis nya kurser (främst på 5- 
poängsnivå), som dels ges för programstuderande under termin
erna 6 och 7, dels erbjuds ”externa” studerande, bör institutionen 
även kunna svara mot den ökade efterfrågan av fort- och vidareut
bildning, som bl a konstaterats inom SUM-gruppen. En breddad 
plattform för kunskapsgenerering inom angelägna nya kunskaps
fält bör förhoppningsvis kunna skapas genom en sådan om
strukturering av institutionens samlade utbildningspotential.

Stort intresse har även visats bland tidigare utexaminerade 
studerande att kunna komplettera sin utbildning till magister
examen (vilket nu kan ske efter särskild ansökan). Ofta finns ett 
uttalat intresse att bearbeta och vidareutveckla synsätt, material 
och metoder hämtade från egna erfarenheter från mångårig 
yrkesutövning. Detta innebär ett givande erfarenhetsutbyte inom 
institutionen, med fokusering mot intressanta nya problembilder 
och applikationsfält inom kunskapsområden av hög professionell 
relevans.

Den matris som successivt har utvecklats av Kulturvård, ligger 
till grund för SUM-gruppens förslag till organisering av den 
svenska professionsinriktade utbildningsstrukturen för kulturvård, 
rnuseivetenskap/museologi och kulturarvsvetenskaperna, jämte 
anknytande kunskapsområden på samtliga utbildningsnivåer. 
Modellen kan utan komplikationer utvidgas till det samlade 
kulturarvsfältet, inbegripande även bl a arkivvetenskaplig utbild
ning.

Under 1990-talet analyserade SUM-gruppen utbildningssitua
tionen i Sverige för det berörda professionsfältet. Efterhand 
Presenterades resultaten av dessa översikter i olika sammanhang, 
exempelvis under flera år i anslutning till Museiveckan samt för 
Museiutredningen. De samlade iakttagelserna, med synpunkter 
mhämtade från representativa företrädare för det samlade yrkes
området låg till grund för en rad arbetsdokument som utarbetades 
inom eller på uppdrag av SUM-gruppen. En sammanfattning
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gjordes inför den slutliga presentationen för kulturministern, 
Statsrådet Marita Ulvskog 1998.

En rad väl genomtänkta och förankrade förslag, som byggde 
på det ovan refererade arbetet, redovisades skriftligt i koncentrerat 
format. Samtliga delförslag avser att bidra till att öka den 
professionella kompetensen och vetenskapliga kvaliteten inom 
kulturvården, museiverksamheten och kulturarvssektorn i stort.

Till dessa förslag hör åtgärder för att systematisera, informera 
om, certifiera och öka kvalitén i berörda utbildningar, både på 
högskolenivå och i andra sammanhang, t ex för berörda hant- 
verksområden. Kraftigt ökad internationell utväxling förutskick
as, liksom trainee- och praktikantfunktioner.

I syfte att kunna etablera, vidmakthålla och vidareföra de 
föreslagna åtgärderna, föreslås bl a att en modell utvecklas för 
inrättande av nationella kompetenscentra för kulturarvsområdet 
(”centers of excellence”) vid berörda universitet, i nära samverkan 
med andra högskolor och den professionella kulturarvssektorn. 
Genom en etablering av regionalt föra?:krade kulturvårds-/kultur
arvsuniversitet av detta slag skulle det samlade professionsfältet 
tillföras en betydande kompetensförstärkning

Den stora kunskapspotential som existerar i landet - med 
varierande regional framtoning ofta framvuxen i anslutning till 
långsiktig verksamhetsutövning - skulle härigenom bättre kunna 
tas tillvara. En sådan strategiskt inriktad, regionalt baserad 
kunskapsgenerering skulle innebära att empiriskt orienterade, 
praktiska tillämpningsförfaranden och metoder tydligare kunde 
preciseras och relateras till generell teoribildning och forskning

Fil.doktor-nivå

Fort- och 
vidareutbildning

Fil. magister-nivå

Fil. kandidat-nivå

Gymnasie-nivå

Kulturvård

Museologi, Konservering/ Bebyggelse- Andra
kulturadminis- restaurering antikvarisk relaterade
tration verksamhet ämnesområden

Matris för nivågruppering av utbildningar inom SUM:s verk
samhetsområde.
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inom fältet, och i synnerhet av mång- och tvärvetenskaplig natur. 
En i vissa fall nödvändig nyorientering och medveten själv- 
reflektion kring praxisorienterad verksamhet bör även kunna 
uppnås om den föreslagna forsknings- och samverkansmodellen 
etablerades på bred front i landet.

En tentativ modell av detta slag har tidigare presenterats för 
Västra Sverige, med basen i de kulturvårdande programutbild- 
ningarna och forskningen vid Kulturvård vid Göteborgs uni
versitet, och redovisas i SEIM-gruppens rapporter.

De av SEJM rekommenderade åtgärderna mynnar ut i ett 
huvudförslag, i form av inrättandet av en Nationell utbild
ningsnämnd för kulturarvssektorn, med representanter för berörda 
områden inom och utom utbildningsanordnarna, och i nära 
samverkan med Utbildnings-, Kultur- och Miljödepartementen.

Sammanfattning av SUM:s förslag
Syftet med SUM:s utbildningsstrategi är att skapa förutsättningar 
för en högklassig långsiktig utbildningsstruktur, för att tillgodose 
de samlade kompetensbehoven vid museer, inom kulturmiljö
vården och anknytande privata och offentliga verksamhetsgrenar. 
SUM föreslår därför att:

1. En utbildningsnämnd för kulturarvssektorn med representanter
från olika områden inrättas. Nämnden ska i nära samverkan 
med Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet och 
Miljödepartementet forma grundutbildningen samt fort- och 
vidareutbildning för kulturarvssektorn.

2. En förstärkning av undervisningen i kulturarvsfrågor sker i 
alla årskurser och program i grundskolan och på gymnasie
nivå.

3. Behörighetsgivande utbildningsexamina fastställs för kvali
ficerade befattningar inom kulturarvssektorn. Certifikaten bör 
samordnas med internationella kompetensstandards, främst 
inom EU.

4. Grundutbildningen för akademiskt utbildad personal inom 
kulturarvsområdet ska bestå av en magisterexamen inne
hållande minst 80-poängskurs och avslutad med en magister
uppsats i ett ämnesområde av direkt relevans för kultur
arvsområdet.

5. Kulturarvsinstitutionerna genomför en inventering som be
skriver de verksamheter som bedrivs. Syftet är att vidare
utveckla verksamhetsmål och fastställa vilka kompetenser 
som krävs för att uppnå dessa mål.

6. Utbildningstjänster (som trainee) inrättas inom fort- och vidare
utbildning.
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7. En modell tas fram för nationella kompetenscentra för kultur
arvsområdet vid universitet och högskolor, i form av s k 
regionala kulturarvsuniversitet. Dessa centra ska vara fristå
ende institutioner med uppgift att etablera tvärvetenskapliga 
nätverk. Syftet är också att öka kontakten mellan universitet 
och arbetsliv.

8. Ett system för personalcirkulation bör utformas av den före
slagna Nämnden för utbildningsfrågor. Detta kan exempel
vis ske genom arbetsbyte mellan utbildningsinstitutionerna 
och museer och kulturarvsinstitutioner.

9. En utbildningshandbok samt en regelbundet uppdaterad kata
log över utbildningar och kurser ges ut, i samarbete med 
bland annat utbildningsinstitutionerna och museer och kultur
arvsinstitutioner.

10. De riktlinjer för utbildning inom kulturarvsområdet som finns 
i olika länder samordnas till ett gemensamt internationellt 
dokument för hela kulturarvsområdet. Detta grundläggande 
dokument tas fram i samarbete med internationella organ 
som UNESCO, ICOM och ICOMOS.
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Några tankar kring utbildning inom 
kulturarvsområdet

Keith Wijkander

Kulturmiljövårdens och museernas utbildningsbehov har sedan 
länge diskuterats utifrån skillnaden mellan den kompetens som 
de traditionella s k kärnämnena - arkeologi, konstvetenskap, 
historisk kulturgeografi, etnologi mm- erbjuder och de kunskaper 
och färdigheter som institutionerna efterfrågar. Traditionellt har 
branschens kompetensbehov tillgodosetts på så sätt att antikvarien 
eller museimannen inom ramen för sin praktiska yrkesverksamhet 
har fått förvärva de färdigheter som den akademiska utbildningen 
inte tillhandahållit.

Det verkar vara ett rimligt antagande att tro att dessa förhåll
anden går att föra tillbaka till årtiondena kring sekelskiftet 1900, 
då museimännens och antikvariernas yrkesroller fortfarande 
allmänt uppfattades som en sorts förlängning av vetenskapen 
inom kärnämnena. Man skulle kanske kunna säga att anti
kvariens uppgift med dåtidens positivistiska synsätt var att säkra 
källmaterialet i form av fornlämningar, bebyggelse, konst och 
etnologika åt forskningen medan museimannen hade till uppgift 
att föra ut och sprida de rön och kunskaper om kulturobjekten 
som vetenskapen nådde fram till. Det förelåg ett starkt samband 
mellan vad som uppfattades såsom viktigt för den akademiska 
forskningen och vad som (sekundärt) betraktades som kultur
historiskt värdefullt.

Dessa samband har mig veterligen aldrig närmare utretts eller 
klarlagt och kanske är det en förklaring till att de traditionella 
kärnämnenas grepp om kulturarvsområdets utbildning fortfar
ande är så starkt som det är. Efterhand som kraven på profession
alisering inom museernas och kulturmiljövårdens verksamheter 
har skärpts har det emellertid blivit tydligt att kärnämnenas inom- 
vetenskapliga utbildningar inte är tilläckliga, utan att kultur
arvsområdet dessutom behöver andra kunskaper och kompetenser.

Det är således viktigt att utbildningsdiskussionen inte förs i 
termer av antingen - eller, utan att vi har att göra med ett problem 
med flera dimensioner. Det räcker således inte med att diskutera 
utbildningsfrågorna som om det var fråga om en enda utbildning, 
vars innehåll och inriktning behövde utvecklas. Detta kan verka 
onödigt att påpeka men inte desto mindre uppfattar jag att ten-
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Myndighetsarbete

Utbildning 2 
etc

Utbildning 1

Kunskapsuppbyggnad

Information

denser att föra samtalet i dessa banor har funnits i anslutning till 
t e x museilogiämnet och i den s k SUM-gruppen som för några 
år sedan arbetade på kulturdepartementets uppdrag. I stället bör 
det vara en självklarhet att kulturarvsmyndigheterna inte behöver 
en enda profession, utan att institutionerna drivs med en mix av 
skilda kompetenser.

Ett sätt att illustrera detta förhållande kan vara att utgå från 
de verksamhetsgrenar som i vart fall kulturmiljövården nu arbet
ar utifrån, dvs grupperingen av uppgifterna i termer av kunskaps
uppbyggnad, värd, publik- eller förmedlingsverksamhet samt 
myndighetsarbete. Vi inser snabbt att professionalism inom något 
eller några av dessa områden kräver andra typer av kunskaper 
och färdigheter än de som ett traditionellt kärnämne, som 
exempelvis konstvetenskap, kan tillhandahålla. Samtidigt är det 
otvivelaktigt så att en konstvetenskaplig utbildning ändå är 
relevant för den som vill ägna sig åt kulturhistoriskt förmedlings- 
arbete.

Vi kan också använda indelningen i verksamhetsgrenar för 
att illustrera skillnaden mellan specialisering och generalisering 
inom institutionerna. I koordinatsystemet ovan representerar de 
“kompetenscirklar” som är placerade långt ute på endera av 
systemets axlar principen för specialicering. Dessa cirklar illust
rerar kulturarvsområdets behov som kännetecknar respektive 
verksamhetsgren. Vi behöver alltså medarbetare som har sin 
specialisering, inte bara inom de traditionella kärnämnena, utan 
vars spetskompetens alternativt är inriktad på verksamhetsfält 
av den art som figuren illustrerar. Specialister på vård, på 
myndighetsarbete och på information. På motsvarande sätt 
illustreras behovet av generalister av cirkeln med placering i 
koordinatsystemets origo. Den svarar mot behovet av medarbetare
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- och kanske i än högre grad chefer - som har överblick och 
förtrogenhet med kulturarvsområdets uppgifter och arbetsformer 
i dess helhet.

Med denna sortering som utgångspunkt skulle man så kunna 
gå igenom de utbildningar som idag erbjuds den student som 
tänker sig en framtid inom kulturmiljövården eller inom musei
väsendet. Säkerligen kommer en sådan genomgång att visa att 
de befintliga utbildningsmöjligheterna förhåller sig synnerligen 
ojämnt i förhållande till de arbetsuppgifter som i själva verket 
föreligger.

Om man avvisar tanken på en enhetsutbildning, museiman- 
nautbildningen eller kulturmiljöutbildningen i bestämd form 
singularis såsom en orealistisk föreställning, så återstår därmed 
att efterfråga ett kluster eller ett mönster av utbildningar som 
tillsammans på ett rimligt sätt förmår att täcka hela det fält som 
koordinatsystemet upptar. Det ideala förhållandet för kultur
arvsområdet borde således, enligt min mening, vara ett utbud 
av utbildningar som - gärna i samspel och i nära kontakt med 
kärnämnena - var och en täcker in en del av kartans fält och där 
institutionerna och utbildningarna sammantagna erbjuder kultur
arvsområdet en tillfredställande bas för framtidens profession
alism.
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Reflexioner och visioner





Reflexioner och kommentarer

Jarl Nordbladh

Riksantikvarieämbetets initiativ till denna konferens om kultur- 
arvsvetenskapliga utbildningar är inte bara gott utan nödvändigt. 
Utbildningsvärlden i Sverige är idag så stor att den blivit oöver
skådlig. Detta gäller inte bara för de intresserade studenterna 
utan också för de undervisande och utbildande universiteten, 
högskolorna och institutionerna. Universitetsvärlden känner inte 
sig själv. Det saknas övergripande akademiska presentationer 
kring kulturvetenskaplig utbildning i landet. Varje enskilt lärosäte 
beslutar om vilka kurser och utbildningar som kan inrättas, 
genomföras och nedläggas. Det stora överskuggande problemet 
med alla utbildningar synes inte vara kunskapens kvalitet, utan 
dess ekonomi. Länge har gällt att om alla nivåer från lärosäte 
ned till den enskilda kursen lyckas behålla sina studerande och 
dessa genomför sina studier, så fortgår verksamheten på ett stabilt 
sätt. Varför då ändra något som synes fungera väl? När de 
ekonomiska ramarna så tillåtit har också en viss förnyelse av 
utbildningen skett, utbildningsmöjligheterna har ökat, både i 
bredd och i djup. De senaste decenniet har dock ramarna i stort 
sett varit givna och förnyelse endast kunnat ske i utbyte mot 
något redan existerande, som måst skäras bort.

De humanistiska utbildningarna har länge kunnat räkna med 
en stor tillströmning av studerande, en tillströmning som nu tycks 
minska, på grund av bl a politiska uttalanden om en framtida, 
minskad arbetsmarknad. Antagligen rör det sig också om ett 
desperat försök att få strömmen av studerande att vika över till 
mer tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Dessa tvära 
kast gör att de humanistiska utbildningarna idag inte lyckas 
fylla sina redan minskade studieplatser. Inte heller de tekniska 
och naturvetenskapliga, nu kraftigt utökade studieplatserna har 
kunnat fyllas - annat än genom sänkningar av inträdeskraven. 
Man kan undra hur bra universiteten är på att mer långsiktigt 
planera för sina samhällsinsatser? Men planering sker från en 
mängd olika håll och de konsekvenser för behovet av lärare, 
sjuksköterskor och läkare som strukturförändringarna i början 
av 90-talet inom dessa arbetsfält medförde, inger ingen respekt. 
Likaså är de nu högaktuella stora satsningarna på IT-teknologin 
alldeles för sent gjorda, för att kunna göra anspråk på att vara 
framåtblickande, originella och därigenom erbjuda en mer intres



sant möjlighet i samhällsutvecklingen, nationellt och internatio
nellt. Framtiden får visa vad som egentligen hände och hur 
visionerna fick anpassa sig.

Vår egen sektor - de kulturvetenskapliga och kulturarvs- 
vetenskapliga utbildningarna - ligger inte utanför de allmänna 
tendenserna inom universitetsvärlden. Det är nog också så som i 
de flesta verksamheter i samhället, att man har fått ta itu med 
nya arbetsuppgifter med den utbildning och erfarenhet man redan 
har. I ett trettioårigt bakåtperspektiv är det högst märkligt att 
ingen utbildning fokuserad på antikvarisk verksamhet har fått 
en mer framskjuten plats och kraftigt påverkat yrkesutövningen. 
Den begränsade utbildning som funnits och finns har ännu inte 
genomsyrat det dagliga arbetet. Så vi kan inte tala om ett sedan 
länge väl fungerande samspel mellan antikvarisk verksamhets
inriktning och myndighetsutövning, kunskapsproduktion för 
undervisning inklusive kompetenta akademiska lärare samt 
utbildning. Många initiativ har tagits, från varierade håll såsom 
myndigheter, museer, universitet och fackliga organisationer, men 
detta förändringsarbete har väl främst kännetecknats av en stor 
tröghet och ofta tillfälliga lösningar. Den forskning som bedrivits 
på detta fält har inte gjort sig gällande på kärnämnesinsti- 
tutionerna eller i forskningsråd. Kanske har den också kommit 
bort inom myndigheternas egna räjonger.

Den nu genomförda konferensens främsta och kortsiktiga 
resultat var mönstringen av vad som pågår och som planeras i 
utbildningssammanhang i hela landet. Säkerligen väckte denna 
breda uppvisning förvåning men även nyfikenhet bland de för
samlade. Vem hade trott att utbudet av utbildningar var så stort? 
Var denna bredd och spridning resultat av en medveten planering? 
Det torde knappast vara fallet. Istället är det möjligt att se detta 
utbud som ett uttryck för utbildningsvärldens förändring på så 
sätt att de gamla högskolorna har begränsade förändrings- 
möjligheter, då de är större enheter och den interna konkurrensen 
är mycket hård. Situationen vid de nyinrättade högskolorna tycks 
vara annorlunda. Där är man fortfarande i ett uppbyggnadsskede 
och nya initiativ tas emot, med mindre av konkurrens, mindre 
av traditionella institutions- och utbildningsgränser och med 
bättre ekonomiska villkor. Ofta ser man också mer uppenbart 
samarbete med regionala myndigheter och institutioner - kanske 
för att säkra en tillräckligt omfattande erfarenhetsbakgrund och 
en mer blandad lärarrekrytering. Denna växt av utbildningar 
kan också vara ett uttryck för att man tröttnat på bristen av 
centrala initiativ och att nya regelsystem inom utbildningen 
medger större möjligheter än tidigare för förslag och genom
förande av nya utbildningar.

Sammantaget har vi hamnat i en situation, där utbildnings
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utbudet är oöverskådligt, där inget organ är ansvarigt för totali
teten av utbildningar och där många utbildningar är resultat av 
lokala och regionala initiativ. Det är uppenbart att de studerande 
- trots alla broschyrer och hemsidor - har svårigheter att fatta 
kunskapsmässigt rationella val. Utbildningsanordnarna känner 
varandra bara delvis, varför inriktningar och specialiseringar 
har valts kanske mer utifrån lokala och regionala behov och 
möjligheter. Och inte minst, de anställande myndigheterna och 
institutionerna har inte tillräcklig insikt i pågående utbildningar 
för att kunna fatta de bästa besluten i tillsättningsärenden. 
Ytterligare en komplikation är utbildningarnas forskningsanknyt
ningar, som torde vara ytterst ojämna och ibland icke existerande.

Det är nog fel att se de nya utbildningarna enbart som en 
effekt inom utbildningsvärlden. Förändringen skulle också kunna 
vara en reaktion inom yrkesverksamheten, att denna efter att ha 
klarat av den stora utmaning som de sista 30 åren utgjort nu ser 
stora förändringar och utvecklingsmöjligheter inom antikvarisk 
förvaltning och forskning och att man önskar bredda med
arbetarna med en annan utbildningsbakgrund än den tidigare 
vanliga. Det tycks som om intresset för ny yrkesutbildning har 
ökat och att tidigare motstånd t ex inom museivärlden viker. 
Yrkesvärldens (också administrativa) avstånd till universiteten 
och tvärtom, kvarstår som ett problem. De av Riksantikvarie
ämbetet samt Riksbankens Jubileumsfond och HSFR finansierade 
koordinatorerna vid de större arkeologiinstitutionerna har varit 
en eftersträvansvärd och resultatrik överbryggning, men dessa 
specialtjänster kan inte svara för ett mer permanent närmande 
mellan yrkesliv, forskning och utbildning.

Det är uppenbart att en ordnad översyn av utbildningsutbudet 
behöver göras. Centrala myndigheter, främst Riksantikvari
eämbetet, borde analysera detta utifrån sina behov och erfaren
heter samt inte minst sin vision om vilken framtida arbets- 
inriktning som behövs för att möta problem som börjar skönjas 
idag, men som kommer att bli än mer starka längre fram i tiden. 
Samtidigt kan inte all verksamhet inriktas på problemlösningar, 
utan dessa måste utgå från en bärande ideologi, som är mindre 
direkt praxisrelaterad och mer kvalitativt sökande och försökande 
inom samhället i stort.

Det kommer att bli komplicerat att jämföra och utvärdera de 
olika, nu existerande och planerade utbildningarna. Några har 
existerat så länge, att utbildningens lämplighet och de färdig- 
utbildades yrkesinträde har kunnat analyseras. Andra har just 
eller skall just börja och några är fortfarande på planerings
stadiet. De informationsmaterial som finns tillgängliga är skrivna 
inom universitetsvärlden och med utnyttjande av där bruklig 
retorik. Vid närmare betraktande - som t ex texter - brister dessa
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ofta i logik och de för en argumentation, som inte helt kan följas. 
Genom att ämnen skapas av tillfälliga kunskaps- och arbets
situationer i yrkeslivet ges teoretiska anknytningar ofta en fram
skjuten men oftast outvecklad presentation. Teorierna tar gestalt 
av metod istället för att behandla kunskapsområdets ständiga 
teoretiska dilemma, med t ex osäkra värderesonemang och 
kulturförvaltningens situation i ett föränderligt samhälle. En av 
de mest angelägna och centrala uppgifterna i ett utbildnings- 
och forskningssystem är att ständigt arbeta med teoriprövning 
och teoriförnyelse, men att detta också måste ske med inblick i 
yrkeslivets verksamheter. De senaste åren har teorianknytningarna 
blivit ett obligatorium så långt att vi blivit bundna vid dessa 
valda och utprovade praxisstöd. Men tankeverksamheten måste 
gå längre, så att den också innefattar en befriande kraft, som 
medger att vi kan kritisera oss själva men också kritiskt granska 
de påbud som kommer från överheten, genom departement, 
myndigheter, förvaltningar och institutioner. Tänk om det är så, 
att vi bara är i stånd att göra sådant som våra teorier tillåter 
oss? Det är i just sådana situationer som teoretiska utbrytningar 
är nödvändiga.

Utbildning synes vara det riktiga sättet att ta itu med nya 
kunskaps- och handlingsbehov. Att dessa kan identifieras på olika 
sätt framgår tydligt av alla de olika versioner av kulturarvs- 
utbildning som visats upp på denna konferens. Hur de kommer 
att fungera är svårt att se enbart från informationsmaterial. 
Viktigast är kanske att se hur väl de kan tjäna samhället på sikt 
och i yrkeslivet - inte så mycket i termer av rena nyttigheter 
som av påverkan och kulturutveckling.

Paradoxalt nog innehåller varje utbildning på sätt och vis 
moment som kommer att verka hämmande på själva verk
samheten över tid. Det är egentligen inte så mycket själva 
sakinnehållet, som t ex vad aktuell arkeologi står för, utan mer 
djupgående de former som vi organiserar vår kunskap i och de 
begrepp och strukturer vi erbjuder för att tänka med och i. Det 
känns faktiskt ganska märkligt att i undervisning och antikvariska 
och museala situationer inse att en del av de argument som 
framförs är ekon av något som inte längre känns rätt, men som 
man själv en gång som lärare var upphov till.

Detta senare illustrerar det ständiga behovet av vidareut
bildningar och att dessa inte blir ytliga utan istället utmaningar, 
som i samspel med en stor erfarenhetsbakgrund hos deltagarna 
kan kvalificera för alltmer avancerade arbetsuppgifter. Jag vill 
återigen betona vikten av teoriarbete, som berör kultur och 
mänskligt samhällsliv såsom inte enbart intellektuella ställnings
taganden utan som också gör fysiskt ont när de skiftas, individuellt 
och i samhällsarbetet.
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En slutlig reflexion kring de kulturarvsvetenskapliga utbild
ningarna är att de också får tillåtas påverka utbildningen inom 
de kulturvetenskapliga kärnämnena och att dessa utbildningar 
inte helt skiljs från varandra. Om utbildningarna hålls helt isär 
får detta återverkningar senare i yrkeslivet och kan orsaka 
oförståelse inom själva det operativa systemet så att kultur
vetenskapen bekämpar sig själv.
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Livslangt lärande i kulturarvssektorn - 
kulturarvssektorn i det livslånga lärandet

Bo West as

Jag har ombetts att på ett par sidor ”presentera en vision om 
vidareutbildning och livslångt lärande för (DIK:s) medlemmar 
inom kulturarvssektorn”. Det är ingen lätt uppgift. Min vision 
bör därför tas för vad den är: en mer intuitiv än ordentligt 
genomarbetad idé, om hur kulturarvssektorn kan utvecklas i ett 
samhälle som blir allt mer kunskapsinriktat och kunskapsinten- 
sivt.1

Vad är en vision? En vision, så som jag uppfattar den, är en 
bild av hur vi önskade att verkligheten egentligen skulle se ut 
redan idag. En vision siktar bortom det aktuella, men är samtidigt 
möjlig att logiskt och materiellt koppla till världen som den är. 
Utifrån en vision planerar man bakåt. En vision bör därför 
präglas av en realistisk idealism.

Livslångt lärande
När det gäller att formulera en vision som knyter an till det 
livslånga lärandet är läget extra besvärligt, eftersom området 
just nu befinner sig i en näst intill revolutionerande omdanings- 
och tillväxtfas. Låt mig översiktligt skissa läget.

De senaste två decennierna har Europa präglats av genom
gripande teknologiska, ekonomiska, politiska och sociala för

1 Kulturarvsbegreppet är komplext, dess innehåll omtvistat, liksom 
dess användningsområde. Jag vill inte här ta ställning till vare sig 
definitionens innehåll eller omfång. Frågorna finns belysta av andra 
författare i denna skrift. Se i detta sammanhang även, Kulturens källor 
- om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. DIK-förbundet 
2000. För att göra min egen uppgift hanterlig har jag i det här samman
hanget avgränsat kulturarvssektorn så att den sammanfaller med musei- 
och kulturmiljöområdet, vilket var vad som diskuterades på den aktu
ella konferensen. Mina resonemang skulle dock, utan alltför stora för
ändringar, även kunna gälla kulturarvsområdet tolkat som hela ABM- 
området. Utbildningarna ligger inte inom den egentliga kulturarvs- 
sektorn som jag definierar den här, utan inom högskolesektorn. Min 
vision bygger dock på ett närmande på olika plan mellan kultur- 
arvssektorn och utbildningarna.
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ändringar. Inom EU enades man i mitten av 1990-talet om att 
utbildning under hela livet bidrar till att upprätthålla ekonomisk 
konkurrenskraft och så kallad anställbarhet, samt dessutom är 
det bästa sättet att bekämpa social utslagning. Ar 1996 hölls ett 
europeiskt år för livslångt lärande. Året därpå infördes i Amster- 
damfördraget, i ingressen till EG-fördraget, formuleringen: ”att 
främja utvecklingen av högsta möjliga kunskapsnivå för sina 
folk genom en bred tillgång till utbildning och kontinuerlig 
fortbildning”. Sedan dess har det livslånga lärandet blivit en allt 
viktigare fråga inom unionen. Vid Lissabonmötet i mars 2000 
förklarade stats- och regeringscheferna att ”livslångt lärande är 
en väsentlig strategi för utveckling av medborgarskap, social 
sammanhållning och sysselsättning”.

Även på svensk botten har det livslånga lärandet fått ökad 
prioritet. År 1997 påbörjades det storskaliga femåriga vuxen
utbildningsprojektet, Kunskapslyftet. Redan två år tidigare hade 
den så kallade Kunskapslyftskommittén startat sitt arbete. Kom
mittén har kontinuerligt presenterat utvärderingar, kunskaps
översikter och förslag. I sitt slutbetänkande säger kommittén bland 
annat:
“Till statens särskilda uppgifter på utbildningsområdet i fram
tiden kommer att höra att gentemot kommersiella krafter bevaka:
- de kulturella och humanistiska inslagen,
- demokratiaspekten av utbildning och livslångt lärande,
- bredden i det livslånga lärandet,
- förutsättningar för individerna till kontinuitet i det livslånga

lärandet så att de kan realisera sina individuella studieplaner 
och personliga framtidsprojekt. "2

Trots detta för man inga diskussioner om kulturarvssektorn och 
dess roll i det livslånga lärandet.

Av relevans för den aktuella diskussionen är även det utred
ningsförslag som lades fram om individuella kompetenskonton; 
en form av sparande kopplat till livslångt lärande.3

Det senaste som har hänt på området är att EU-kommissionen 
har sammanställt ett memorandum, med vilket man vill ”inleda 
en Europa-omfattande debatt om en övergripande strategi för

2 SOU 2000:28 Kunskap sbygget 2000 - det livslånga lärandet, sid. 55.

3 SOU 2000:119. Individuellt kompetenssparande, IKS - med start 
2002. Hur stort IKS kommer att bli är svårt att säga i dagsläget. Enligt 
beräkningar gjorda utifrån vissa antaganden kan det när systemet är 
helt utbyggt om 15 år komma att handla om cirka 17 miljarder om året 
för individuell kompetensutveckling.
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genomförandet av livslångt lärande”.4 Debatten ska enligt plan
erna pågå på nationellt plan under det första halvåret 2001. 
Under hösten samlar kommissionen in de synpunkter som fram
kommit i de olika medlemsländerna för att på grundval av dessa 
utarbeta en rapport, ”i syfte att föreslå bestämda målsättningar, 
konkreta punkter för insatser och riktmärken för genomförande 
av en strategi för livslångt lärande”.

Tendenserna är tydliga, såväl på den nationella som på den 
internationella arenan. Det livslånga lärandet kommer i framtiden 
att bli en viktig utvecklingsverksamhet för individer och för 
samhället i stort. Det kommer dessutom att bli en verksamhet 
som omsätter ekonomiska resurser av ansenlig storlek. Det är 
för tidigt att bedöma hur stor volymen kommer att bli, men man 
kan tryggt förvänta sig en betydande ökning jämfört med dagens 
siffror.

Kulturarvssektorn
Kulturarvssektorn är kunskapsintensiv. Kontinuerlig verksamhets- 
relaterad kompetensutveckling borde därför redan idag vara en 
väl utvecklad och integrerad funktion inom den. Även om viss 
kompetensutveckling också bedrivs, tror jag att de flesta som 
har insyn i verksamheten håller med om att mycket återstår att 
göra. Det är också en åsikt som ofta förs fram från DIK-medlem- 
mar och andra som arbetar inom sektorn.

Kulturarvssektorn har stor betydelse för det goda livet - både 
dess materiella och immateriella dimensioner; för människors 
livsmiljö och för social sammanhållning. Kulturarvssektorn 
fungerar också som en scen för samhällets demokratiska uttryck, 
även i detta avseende såväl materiellt som immateriellt.

I ett alltmer kunskapsbaserat och kunskapsintensivt näringsliv 
kan man förvänta sig att sektorn och dess institutioner även kan 
få en ökad direkt (som kunskaps- och fantasikällor) och indirekt 
(god och kreativ kulturmiljö) betydelse för ekonomisk utveckling 
och konkurrenskraft. I alla dess avseenden finns ännu outnyttjad 
Potential.

Intresset för kulturarvsfrågor är stort bland allmänheten. Och 
vi vet att när ett intresse växer hos allmänheten, växer det också 
hos media och beslutsfattare. Kunde man hitta former att ge 
allmänheten fördjupade kunskaper skulle detta intresse förmod

4 Se Memorandum om livslångt lärande. Arbetsdokument från kommis
sionens avdelningar daterat 30.10. 2000. Europeiska gemenskapernas 
kommission. Inom det svenska utbildningsdepartementet har en arbets
grupp bildats i januari 2001 för att initiera och följa en svensk debatt 
kring detta dokument.
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ligen bli än större, vilket i sin tur med stor sannolikhet skulle 
leda till att kulturarvsverksamheten får en ökad uppmärksamhet 
och legitimitet.

Kulturarvssektorns institutioner och personal utgör enligt mitt 
sätt att se det en stor, men slumrande, tillgång när det gäller att 
utveckla och genomföra livslångt lärande i stor skala. Formellt 
lärande kommer även i framtiden att vara kärnan i lärandet. 
Denna typ av lärande sker främst inom traditionella utbild
ningsinstitutioner. Vi kommer emellertid också att få se ett 
omfattande lärande i icke-formella och informella former växa 
fram. Kulturarvssektorns institutioner (och personal) kan utvecklas 
när det gäller alla dessa typer av lärande. Man kan exempelvis:

- i ökande grad samarbeta med utbildningsinstitutioner (skolor
och högskolor) som bedriver formellt lärande,

- tillhandahålla alternativa förmedlingsformer och förmedlings-
miljöer (för alla typer av lärande),

- enskilt och tillsammans utveckla rollen som kunskapskällor
(för alla typer av lärande),

- fungera som scen/centra för pedagogisk förnyelse och utveck
ling (för alla typer av lärande).

Tyvärr är det kreativa tänkandet och insikten om kulturarvs
institutionernas potential i detta avseende begränsad, inte minst 
hos de utbildningsstrateger och beslutsfattare som ansvarar för 
utformningen av det livslånga lärandet. Till viss del gäller 
bristerna även sektorns egna företrädare. Det finns därför en 
överhängande risk för att man såväl på nationell som europeisk 
nivå nu kommer att formulera övergripande strategier för livs
långt lärande, där kulturarvssektorn inte kommer att nämnas 
annat än i förbigående.

EU-kommissionens ovan nämnda memorandum är symptom
atiskt i detta avseende. Institutioner som kan hänföras till kultur- 
arvssektorn nämns endast en gång, när man talar om ”lärande 
platser där människor samlas till vardags, inte bara i skolor, 
utan även exempelvis stadshus och köpcentrum, bibliotek och 
museer, kyrkor, parker och torg, tåg- och busstationer, idrotts
hallar och fritidsanläggningar, samt personalmatsalar”.

Inget ont om köpcentrum, busstationer och personalmatsalar 
som lärande miljöer, men nog tillhör kulturarvssektorn och dess 
kvalificerade personal en annan kategori i detta avseende. Men, 
som sagt, medvetenheten om detta är låg. Och man kan inte 
luta sig tillbaka och vänta på att den ökar.

Det är kulturarvssektorns egna företrädare som har det profes
sionella ansvaret för sektorns utveckling. Det är kulturarvs
sektorns företrädare som måste ta initiativet att öka medvetenheten
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om sektorns roll och utvecklingspotential i det livslånga lärandet. 
Uppgiften brådskar dessutom, eftersom riktlinjer för det livslånga 
lärandet nu dras upp i olika fora, nationellt och internationellt.

Vision
Mot denna bakgrund bör en vision om livslångt lärande kopplat 
till kulturarvssektorn enligt min mening kombinera två aspekter:

- det livslånga lärandet i kulturarvssektorn,
- kulturarvssektorn i det livslånga lärandet.

Den första aspekten handlar om den kompetensutveckling och 
det livslånga lärande som är relaterade till sektorns egen personal 
och dess egna institutioner. Den andra aspekten rör möjligheterna 
att stärka kulturarvssektorns roll i samhällets totala system för 
livslångt lärande. Utifrån denna tankegång blir min vision - det 
vill säga, hur jag önskade att verkligheten egentligen såg ut 
redan idag - följande:

Kompetensutvecklingen inom kulturarvssektorn är så genom
tänkt, förankrad och organiserad, att kulturarvssektorn intar en 
förnyande och utvecklande roll i samhällets system för livslångt 
lärande.

Några ord om innehållet. Kompetensutveckling brukar ofta 
indelas i verksamhetsrelaterad respektive individrelaterad. Den 
förstnämnda typen ”utgår från företags, branschers och regioners 
behov av en välfungerande kompetensförsörjning. Kostnaderna 
för denna kompetensutveckling ska ses som en del av verksam
heternas investering i produktionen av varor eller tjänster”5. Den 
senare typen - individrelaterad kompetensutveckling - ”beror 
på individens personliga drivkrafter.. .Kunskaper och erfarenheter 
som kan nyttiggöras i såväl yrkesrollen som i medborgar- och 
familjerollerna”.6

I den vision som jag formulerat är det rimligt att anta att 
förledet har sin tyngdpunkt i den verksamhetsrelaterade kom
petensutvecklingen inom kulturarvssektorn, medan efterledet 
handlar om både individ- och verksamhetsrelaterad kompetens
utveckling/livslångt lärande i samhället.

En stor del av det livslånga lärandet kommer att ske i form 
av utbildning inom det formella utbildningssystemet. Det är dock

”Ett förslag till ansats för arbetsmarknadens parter på europeisk 
nivå att arbeta med frågor kring livslångt lärande och kompetensutveck
ling”. Skrivelse lämnad till Europafacket i december 2000, gemensamt 
undertecknad av LO, TCO och SACO.
6 Ibid.
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troligt att det formella utbildningssystemet för att bli relevant 
och attraktivt behöver utveckla sina pedagogiska metoder och 
sina kontakter med det omgivande samhället. Det är också troligt 
att många människor när det gäller den individrelaterade kom
petensutvecklingen inte kommer att söka sig till utbildningar 
som ger formella betyg, eftersom dessa har bestämda krav på 
kunskapskontroll. I stället väljer man friare former för lärande, 
såväl när det gäller utbildningsinnehåll som när det gäller 
pedagogik och uppläggning i övrigt.

Kulturarvssektorns personal och institutioner bör analysera 
dessa tendenser och överväga hur man kan utnyttja sina kom
parativa fördelar som:
- kunskapskällor,
- alternativa förmedlingsformer/miljöer,
- pedagogiska förnyelsecentra,
- samarbetspartners med utbildningsinstitutioner 
(skolor, högskolor).

Samsyn, samverkan, strategi och struktur

Vad krävs för att få visionen att bli verklighet? Hur kan man 
utveckla den verksamhetsrelaterade kompetensutvecklingen inom 
kulturarvssektorn så att kulturarvssektorn får en central roll i 
samhällets system för livslångt lärande?

Det är många starka aktörer som nu slåss för att få gehör för 
sina åsikter och intressen i de system för livslångt lärande som 
är under uppbyggnad. Och på den marknad som det livslånga 
lärandet så småningom kommer att utvecklas till blir konkur
rensen hård. Vill man ha genomslag i en sådan miljö är det en 
fördel att vara någorlunda stor, ha genomtänkta mål och till
räckliga medel för att nå dem.

Kulturarvssektorns institutioner är - tagna var för sig - relativt 
små och resurssvaga. Det gäller de institutioner som återfinns 
inom det egentliga musei- och kulturmiljöområdet. Det gäller 
även de med området förknippade utbildnings- och forsknings
institutioner som finns inom högskolan. Enligt min mening måste 
sektorn därför så snart som möjligt få till stånd en samsyn, 
samverkan, strategi och struktur relaterad till visionens två led 
om det livslånga lärandet och kulturarvssektorn.

Den som under en tid har följt kulturarvssektorns diskussioner 
om utbildningsfrågor i allmänhet och fortbildningsfrågor i synner
het slås av två saker. A ena sidan hur stort behov, engagemang 
och intresse som finns när det gäller dessa frågor och, å andra 
sidan, hur svårt det tycks vara att få till stånd gemensam handling 
för att förändra och förbättra situationen på ett genomtänkt sätt.
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Under senare år har en rad analyser och förslag presenterats, 
flera initiativ har tagits, men de konkreta resultaten är magra.7 
Kanske beror detta på att man har tagit sig an ett problem som 
varit för stort och ogripbart, vars definition och lösning det därför 
varit svårt att uppnå samsyn kring. Det tycks inom sektorn också 
finnas en form av perfektionism som leder till osäkerhet och 
därmed verkar hämmande på initiativtagande och nyskapande. 
Väntar man på den perfekta lösningen riskerar man att få vänta 
länge.

Min vision handlar om en begränsad - men inför framtiden 
strategisk - uppgift för kulturarvsområdets kompetensutveckling: 
Hur utvecklar man den verksamhetsrelaterade kompetensutveck
lingen inom kulturarvssektorn så att kulturarvssektorn får en 
central roll i samhällets system för livslångt lärande? Att uppnå 
samsyn kring denna begränsade frågeställning borde vara möjligt, 
utan att man för den skull behöver uppnå konsensus vare sig 
kring kulturarvsområdets alla uppgifter och verksamheter eller 
alla dess olika kompetensutvecklingsbehov.

Det finns naturligtvis verksamhetsrelaterade behov av kom
petensutveckling som inte behöver vara direkt kopplade till 
sektorns roll i livslångt lärande (exempelvis när det gäller personal
organisation eller konservering). Det finns individrelaterad kom
petensutveckling som kan stärka sektorns roll i livslångt lärande 
(exempelvis en kurs i pedagogik som läses på eget initiativ), 
liksom det finns individrelaterad kompetensutveckling som inte 
behöver vara direkt inriktad mot sektorns roll i det livslånga 
lärandet (exempelvis forskarstudier). Min vision säger inte att 
all kompetensutveckling inom kulturarvssektorn ska vara rela
terad till livslångt lärande.

Under den nu aktuella konferensen klargjordes det från både 
institutioner på kulturarvsområdet och från utbildningsinstitutioner 
att samverkan är nödvändig. Samverkan behövs mellan insti
tutioner inom kulturarvsområdet, mellan institutioner inom 
utbildningsområdet samt mellan kulturarvsområdet och utbild
ningsområdet. Det handlar dels om att definiera ett relevant 
utbud, dels om att skapa ett utbud som håller tillräckligt hög

7 Bland analyser och förslag kan nämnas Carl Gullbergs rapport, 
”Museianställdas fort- och vidareutbildning. Korta kurser på högskole
nivå.” (UHÄ-rapport 1989:1) samt den så kallade SUM-gruppens 
arbete, ”Utbildningsstrategi för Museer och Kulturmiljövård”, som 
överlämnades till utbildningsdepartementet 1998. Ett konkret sam- 
verkansinitiativ kring fortbildningsfrågor inom musei- och kulturmiljö
området lanserades också på Museiveckan i mars 2000. Bakom initia
tivet stod DIK-förbundet, Museiföreningen, Riksantikvarieämbetet, 
Riksutställningar och Statens kulturråd.
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kvalitet och variation, dels om att uppnå en total efterfrågan 
som är tillräckligt stor i termer av antal studerande och ekonomi 
för att kunna utgöra en realistisk bas för den eftersökta kvaliteten 
och variationen i utbudet.

För att samsyn och samverkan ska bli något mer än dag
sländor krävs att de konkretiseras och materialiseras i ett antal 
strategier och i en struktur. Med struktur menar jag då helt enkelt 
någon form av samordningsnämnd och ett litet sekretariat. Jag 
vill inte i det här stadiet vara mer tydlig på den punkten. Samtidigt 
är jag övertygad om att utan en sådan struktur är min vision en 
”no go”.

Även om det bara är en begränsad del av kulturarvssektorns 
kompetensutveckling som är aktuell i visionen bör man vara 
medveten om dess strategiska betydelse. Det livslånga lärandet 
innebär att man ”tvingas” sätta besökaren/brukaren/an vändaren 
i centrum för verksamhetens utformning. Ett sådant perspektivbyte 
får förmodligen långtgående praktiska konsekvenser, eller som 
det uttrycks i slutsatserna i en rapport på området:

”Ultimately, placing adult education closer to the centre of 
the work of museums will have implications for their very 
structures, for training and the allocation of resources, for 
the delineation of professional areas of responsibility, and 
perhaps even for the notion of museum professionalism itself. 
It may also lead to the definition of new roles and all that 
that implies. In some cases, new employment opportunities 
will have to be created in order that museums can adequately 
address adult education as a core function. The same, mutatis 
mutandis, is equally true for the adult education infrastructure. 
These implications and others must be addressed within a 
coherent framework of policies and strategies informed by 
comprehensive and systematic research.”8

Slutord
Kulturarvssektorn har under många år varit utsatt för en mer 
eller mindre kontinuerlig urholkning av resurser. Det gäller såväl 
institutioner på fältet som därtill relaterade utbildningsinsti
tutioner. Det har gått så långt att många inte ens höjer ögonbrynen 
när situationen betecknas som ”krisartad”.

8 Martin, Brian (ed.) Adult Education and the Museum. Bonn: The 
Institute for International Cooperation of the German Adult Education 
Association 1999, sid. 162. Rapporten talar om ”adult education”. 
Det livslånga lärandet inkluderar givetvis även barn och ungdomar.
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I det läget är det kanske naivt att komma med en vision av 
mitt slag. Jag kommer a tt tänka på den franske äventyraren och 
författaren André Malraux, som verkade som kulturminister 
under de Gaulle. Malraux ville i ett slag mångdubbla den franska 
kulturbudgeten. Naturligtvis blev han upplyst om det ”omöjliga” 
i sitt förslag - från höger, från vänster, till och med från sina 
egna. I en intervju hänvisade Malraux då till marskalk Murat, 
som under ett fältslags mest kritiska skede lär ha avsänt en depesch 
med följande innehåll till Napoleon:

”Mina flyglar viker, mitt centrum sviktar. Läget är ypperligt 
- jag anfaller!”

Om jag har förstått saken rätt, vände Murat slaget och vann. 
Malraux lyckades trots kompakt motstånd höja den franska 
kulturbudgeten dramatiskt. I krig, kärlek och kultur är inget 
omöjligt - bara man tar chansen. Ska den svenska kulturarvs- 
sektorn våga att ta sig an sin huvudroll i det livslånga lärandet?
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Kulturarvsvetenskap 
- utbildningar och sektorsbehov
Vilka typer av kunskaper och kompetenser behövs 
inom kulturarvssektorn? Hur svarar olika utbildningar 
mot dessa behov? Dessa frågor stod i fokus när 
Riksantikvarieämbetet hösten 2001 arrangerade en 
konferens om kulturarvsvetenskapliga utbildningar.
I denna rapport presenterar utbildningsanordnare 
och sektorsföreträdare sina förslag till svar och 
framtidsvisioner.
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