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Museiforskning är ett dynamiskt och växande kunskapsområde med muse-
ers varande och verksamheter som utgångspunkt. Expansionen inleds 
genom den radikala postmoderna kritiken under 1980-talet, som belyser 
att museer fungerat som normativa institutioner för västerländsk moderni-
tet och auktoritär kunskapsförmedling. Såväl forskare som representanter 
för de samhällsgrupper museerna visat upp som underordnade ställer då 
krav på demokratisering och avkolonisering. Kritiken, i sin teoretiska 
form kallad den nya museologin, fokuserade på museers sociala och kul-
turella roller, deras maktutövning, hur de konstruerat en specifik mänsklig 
utveckling och hur iscensättningar av olika fenomen kom att styra besökares 
meningsskapande. Flera centrala frågeställningar, såsom relationer mellan 
kultur och politik, teori och praktik samt kunskap och vinstintresse, fortsät-
ter att påverka debatter kring museers verksamheter och vilka diskurser som 
används inom museiforskningen. 

Den nya museologin utvecklas till ett mångfasetterat forskningsfält och 
etableras internationellt som den tvärvetenskapliga disciplinen museistudier 
(museum studies). Museirelaterad forskning sker också vid enskilda när-
liggande discipliner, och inom unga interdisciplinära områden, såsom kul-
turstudier, kulturarvstudier, minnesstudier, turismstudier och kuratoriska 
studier. I dag finns behov av att fördjupa museistudier som specifikt kun-
skapsområde, vilket anses kräva en tydligare avgränsning gentemot andra 
discipliner, men utan att exkludera den kritik som andra vetenskapsteo-
rier samtidigt möjliggör. Museiforskningen i Sverige definieras som mu-
seologi med synonymen museivetenskap, och termen har formulerats som 
del av en regional nordisk museologi där kulturarvsstudier inkluderas. 
 Lokala museologier anpassade till olika kulturella sammanhang har sam-
tidigt utvecklats i många delar av världen där museer initialt skapats uti-
från koloniala ramverk. Museer beskrivs i dag som platser för möten där 
nya gemenskaper kan växa fram, och forskare menar att potentialen för 
museiforskning ligger i den oförutsägbarhet som präglar dessa möten. 

Museiforskningen är unik genom sitt fokus på en specifik typ av plats, 
och dess praktik- och föremålsnära undersökningar är centrala metodo-
logiska utgångspunkter. Teoriutvecklingen har bidragit till ett ifrågasät-
tande av museers inledande fokus på att klassificera föremål, individer och 
samhällen och att senare representera olika identiteter till att numera be-
lysa olika entiteters delaktigheter i relationer och nätverk. Nya perspektiv 
har lyft fram känslomässiga upplevelser och erfarenhetsbaserad kunskap 
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och därmed gett utrymme för verksamheter som integrerar det  affektiva 
med det logiska. Den kuratoriska expertisen anses samverka med både före-
mål och besökare i hur kunskap genereras, och intresset för det imagi-
nära gör att museer förstås som platser där föreställningar om framtiden 
kan iscensättas. Den nya museologins fokus på västerländska museer har 
vidgats till en global utblick med transnationella perspektiv, och vikten av 
samarbete med och respekt för medlemmar av samlingars ursprungssam-
hällen har befästs.

Många aktuella forskningsfrågor rör museers relationer till samhälleliga 
fenomen och uppfattningar om samhällsansvar: Bör museer delta i offent-
liga debatter snarare än enbart spegla det redan vedertagna? Har museer 
kapacitet att förända sig? Hur utvecklar de frågor om demokratisering och 
avkolonisering? Hur balanserar de mellan det generella och partikulära? 
Hur kan de bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle? Och 
hur kan de utveckla sin potential för att hantera samhälleliga komplexite-
ter och rörliga osäkerheter? Till detta kopplas frågor om kuratoriska urval 
och deras bakomliggande processer och huruvida utställningar och peda-
gogiska verksamheter kan generera empati, reflexiv förståelse och kritisk 
reflektion.

Denna rapport är ett resultat av att Riksantikvarieämbetet den 1 juni 
2017 fick ett ökat ansvar för museifrågor. Den togs fram under hösten 2017 
för att öka kunskapen internt om forskningsfältet och publiceras för att 
dela resultaten även utanför myndigheten. Översikten riktar sig främst till 
forskare och ansvariga för forskning inom museiområdet och/eller med 
förkunskap om centrala begrepp inom samhälls- och humanioraforskning. 
Den länkar svensk museiforskning till ett internationellt vetenskapsteore-
tiskt ramverk.
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Nationalmuseet i Köpenhamn har påbörjat en radikal förändringsprocess 
med ambitionen att göra museet relevant för samtiden. Den är initierad av 
Rane Willerslev, nybliven direktör och professor i antropologi med mång-
årig forskarkompetens. I en intervju i nättidskriften Zetland berättar Wil-
lerslev om forskningens och vetenskapens centrala roll i det omstrukture-
rande arbetet:

Relevans är inte bara att visa något om nutiden. För mig innebär det 
att du iscensätter din historia på överraskande sätt och förändrar din 
blick på världen för att skapa nya insikter. Den viktigaste uppgiften 
för vetenskapen är att överraska. Och vi måste se museet som en lins 
genom vilken vi kan tänka kring människan på överraskande sätt, inte 
bara i nutiden utan även i framtiden. 

Det är vetenskapens förmåga att ständigt överraska och den nyfikna kraft 
som driver forskarnas arbete som ska genomsyra det omdanade museet. 
Willerslev verkar för att ta fram utställningskoncept som är tillräckligt 
flexibla för att visa vetenskapens dynamiska processer och som samtidigt 
har förmåga att levandegöra och involvera besökarna (https://www.zet-
land.dk/historie/s8DPlQ95-aoV3ME1j-82f5b, 20171214, citatet översatt från 
danska av författaren).

Föreliggande rapport ger en bred översikt av internationell museiforsk-
ning och lyfter fram dess för närvarande aktuella frågor. Den visar också 
hur nära sammanvävd forskningen är med museernas verksamheter. Forsk-
ningsområdet är i snabb utveckling med ständigt framväxande teman och 
diskussioner, och rapporten kan därför inte betraktas som encyklopedisk. 
Övergripande frågor och rörelser har identifierats, och de presenteras till-
sammans med detaljerade nedslag i relevanta exempel. Museers sociala 
och kulturella roller är centrala forskningsfrågor, vilket fortsättningsvis 
genererar studier som fokuserar på de sätt museologiska praktiker, som 
samlande, katalogiserande, bevarande och utställande, samverkar med det 
omgivande samhället. Museiforskningen är positionerad inom kunskaps-
fälten museistudier och museologi, men genomförs samtidigt i flera tvär-
vetenskaper och närliggande discipliner inom humaniora och samhälls-
vetenskap. I förhållande till enskilda projekts utgångspunkter kan de sägas 
bedriva forskning på, för eller om museer, men i många fall också kombi-
nera dessa. Rapporten visar att museiforskning i allt högre grad fokuserar 
på museers verksamheter som metod, samt att forskningsresultat i sin tur 
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påverkar museers metoder. Som en följd av dessa relationer och utbyten 
behandlar översikten både forskningens och museernas utveckling. 

Uppdraget att ta fram en översikt över internationell museiforskning 
har sin grund i att Riksantikvarieämbetet den 1 juni 2017 fick utökade 
uppgifter på museiområdet. Rapporten är ett underlag för ökad kunskap 
om forskningsfältet vid myndigheten. Översikten har vidare formats i en 
kontext av känslostarka museidebatter i Sverige som rör relationer mellan 
museologisk och politisk verksamhet, osäkerheter kring forskningens sta-
tus på museerna och vad som utgör kulturarvsinstitutionernas huvudsak-
liga uppgifter.

Utgångspunkter och disposition 

Rapporten tar sin utgångspunkt i ”den nya museologin”, det kritiska för-
hållningssätt till museers varande och verksamheter som växer fram under 
1980-talet. Perioden utgör den första av tre kronologiskt indelade faser 
av museiforskning som definierats av Sharon Macdonald, vilka även styr 
rapportens struktur. Macdonald är antropolog och professor i museologi 
vid Humboldtuniversitet i Berlin, där hon även lett etableringen av ett 
nytt forsknings- och utbildningscentrum, Centre for Anthropological 
Research on Museums and Heritage (CARMAH). Av de för ämnet bety-
delsefulla publikationer Macdonald är redaktör och medredaktör för har 
tre valts ut som ram för de kronologiska faserna och ges därmed rela-
tivt stort utrymme i rapporten. De är Theorizing Museums, utformad med 
Gordon Fyfe 1996, A Companion to Museum Studies utgiven 2006, samt 
The International Handbooks of Museum Studies, som består av fyra volymer 
färdigställda 2015 och med Helen Rees Leahy som huvudmedredaktör. 
Omfattningen på den senaste publikationen är också representativ för 
kunskapsfältets mångfasetterade och vitala utveckling. Museiforskningen 
i Sverige och dess definiering som museologi är placerad mellan den andra 
och tredje fasen, således i rapportens tredje del, medan aktuella forsk-
ningsfrågor med global utblick behandlas i den fjärde och sista.

Metod och avgränsningar 

Översikten har i huvudsak tagits fram genom studier av litteratur, men 
inkluderar även material från webbplatser. Även intervjuer och samtal har 
genomförts, främst med Eva Silvén, etnolog, tidigare intendent vid Nordiska 
museet och under många år landsredaktör för tidskriften Nordisk  museologi, 
och Klas Grinell, idéhistoriker och vid tidpunkten forskningssamordnare 
vid Statens museer för världskultur.

Målsättningen att redogöra för museistudier och museologi har  skapat 
en avgränsning mot kulturvårdsforskningens insatser om det konkreta 
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vårdandet av kulturarv eftersom detta inte ges betydande utrymme i aktu-
ell museiforskning. Besöksstudier och relaterade frågor om pedagogik har 
identifierats som ett centralt forskningsområde, men med hänvisning till 
den specialundersökning som genomförs inom myndigheten av Anna Li-
hammer och Sofia Ali har detta fält i det närmaste utelämnats.  Rapporten 
visar att kulturarvsstudier delvis ryms inom museiforskningen, men för en 
mer detaljerad redogörelse av det forskningsområdet hänvisas till översik-
ten Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen (Riksantikvarieämbetet 2016: 
bilaga 1). Urvalen i den föreliggande rapporten härrör delvis från upp-
dragstagarens antropologiska perspektiv som genom fördjupade studier av 
kulturer bortom den europeiska sfären stärkt möjligheten att kritisera det 
förgivettagna och se Europa på nya sätt, samt från en inblick i teoriutveck-
lingen av materialiteter och erfarenhetsbaserad kunskap med koppling till 
expansionen av konstnärlig forskning.
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Museers roller och varanden börjar starkt ifrågasättas under 1980-talet, 
vilket leder till omvälvande förändringar av institutionernas verksamheter 
och relationer till kunskapsuppbyggnad. Kritiken är integrerad med glo-
bala skeenden där postmodernism och postkolonialism avser att dekon-
struera västvärldens dominans, och där postindustrialismen omskapar de 
ekonomiska förutsättningarna. Den historiska maktordning där kristna 
vita män priviligierats utmanas från flera håll och olika minoriteter liksom 
feminister ställer krav på avkolonisering och demokratisering; i omvärlden 
och i relation till museerna (Ames 1992; Karp och Lavine 1990; Lumley 
1988; Macdonald och Fyfe 1996; Vergo 1989). Museer betraktas inte längre 
som auktoriteter och förmedlare av objektiv kunskap där föremål fungerar 
som materiella bevis utan blir i stället platser för dialog och debatt där nya 
ideal om inkludering och deltagande börjar växa fram. 

Den akademiska analysen av museernas existenser utvecklas till ett teo-
retiskt ramverk som kommit att kallas ”den nya museologin”.  Benämningen 
är hämtad från antologin The New Museology, där Peter Vergo samman-
ställt bidrag som lyfter fram museers sociala och politiska roller. De utma-
nar den ”gamla museologin” som enbart intresserad av praktiska göranden 
kring administration, finansiering, besökares respons och föremåls beva-
rande och hävdar behovet av att granska hur de utställda föremålens me-
ning konstitueras i förhållande till sammanhangen de placeras i, och att 
ting förstås olika beroende på vem besökaren är (1989: 3). Museer kritise-
ras på bred front för brist på insikt om hur historia och identiteter formas 
genom social konstruktion, och att de därigenom representerar och åter-
skapar föränderliga processer som förgivettagna självklarheter. Konstruk-
tionen av den andre inom etnografiska museer blir särskilt ifrågasatt och 
härigenom även museernas förhållande till sina samlingars ursprungssam-
hällen (Karp, Kreamer och Lavine 1992). Frågor om ägande av redan in-
förskaffade material och miljöer samt vem som bör besluta om hur de re-
presenteras blir centrala och debatteras i relation till etik, värdegrunder 
och lagstiftning (Greenfield 1989). Förändringarna leder till nya insikter 
om museer som stridbara platser, där utställningar utgör ett slags ”omtvis-
tad terräng” (contested terrain) (Karp och Levine 1990:1). Minskade resur-
ser och krav på lönsamhet kräver samtidigt omorganiseringar där museer-
nas förhållande till kunskap i relation till underhållning ställs på sin spets 
(Harrison 2005).
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I antologin Theorizing Museums lyfter redaktörerna Macdonald och Fyfe 
fram potentialen hos museer som miljöer för att forska om centrala sociala 
och kulturella fenomen i förhållande till och bortom museernas egna verk-
samheter (1996). Macdonald menar i introduktionen att frågor om kun-
skap och makt, identitet och skillnad, permanens och förgänglighet iscen-
sätts som teorier på museerna; genom att specifika frågor belyses genom 
specifika perspektiv och gestaltningar blir de tillgängliga som en särskild 
teori. Samtidigt betonar redaktörerna att teoretiseringar av museernas 
verksamheter och varanden genererar nya insikter om det förgivettagna 
och dess representationer, vilket i sin tur kan vidareutveckla museiprak-
tikernas innehåll och form. Medan Vergo prioriterar teoretiseringar om 
museers värderingar och meningsskapande (1989) betonar således Mac-
donald även utbyten mellan teoretiska och praktiska förhållningssätt där 
idéer förkroppsligas i både strukturer och utställningar (1996: 3). Genom 
den nya museologin, också kallad den kritiska museologin, etableras mu-
seer som produktiva miljöer för forskning. De anses vara specifika fält och 
deras komplexitet gör dem möjliga att undersöka och teoretisera utifrån en 
mängd olika discipliner inom humaniora och samhällsvetenskaper (Mac-
donald 1996). I det följande presenteras några av kritikens centrala fråge-
ställningar som fortsatt påverkar debatter kring museers verksamheter, 
liksom vilka metoder och diskurser som används inom museiforskningen.

Representation och identitet 

Museer förstås först i och med den nya museologin som delar av historiska, 
sociala och kulturella kontexter, och samtidigt som medskapande till dessa 
sammanhang genom sina iscensättningar av tid och rum (Macdonald 1996: 
8). Den postmoderna kritiken hävdar att museernas förgivettagna roll som 
förvaltare av en neutral och allomfattande kunskap återskapar den väster-
ländskt dominerade världsordningen genom sina utställningar. På vilket 
sätt föremål visas och mening representeras blir en politisk fråga kopplad 
till avkolonisering och demokratisering. Grupper som exkluderats eller fel-
representerats på grund av att deras tillhörigheter bottnar i andra etniska, 
kulturella, sexuella, samt genus- eller klassrelaterade identiteter kräver nu 
utrymme och medbestämmande, vilket därmed länkar representationspoli-
tiken till en identitetspolitik. Samtidigt vidhåller vissa att museer ska repre-
sentera majoritetskulturer i stället för att inkorporera relativism eller hänge 
sig åt så kallad politisk korrekthet, och frågorna blir en del av museernas 
verksamhet liksom samhällsdebatten i stort (Macdonald 2006: 4).

I den generella kritik av museers oförmåga att problematisera  historia 
som läggs fram i The Museum as Time-Machine pekar Robert  Lumley speci-
fikt på hur idéer om evolutionism fixerat den andre och kulturer  grundade 
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bortom de västerländska längst ner på en mänsklig utvecklingsskala (1988). 
Annanhet länkades till en primitiv exotisk mänsklighet som tidigt före-
visades i så kallade kuriosakabinett. Flera blir delar av  antropologiska 
och etnografiska museer, och det är inom dem som representations-
politiken växer sig starkast. Antologin Exhibiting Cultures: The Poetics and  
Politics of Museum Display (Karp och Lavine 1990) analyserar museers ur-
val och representation av kulturell skillnad, dels i förhållande till vari-
erade synsätt inom olika museer, dels till de ofta passionerade krav på 
medbestämmande som ställs av diskriminerade grupper och som i sin tur 
leder till att många etablerar nya museer. Redaktörerna Ivan Karp och 
 Steven Lavine argumenterar för att utställningar som presenterar före-
mål från antropologiska och etnografiska samlingar måste ta hänsyn till 
den  estetik som föremålen skapats genom, och att utställningar designas 
så att de inkluderar flera olika perspektiv och värderingar (1990: 7). Femi-
nistisk musei forskning belyser hur dikotomier mellan det aktiva manliga 
och passiva kvinnliga genomsyrar museers verksamheter, och Gaby Porter 
betonar i sitt bidrag vikten av att integrera den akademiska kritiken med 
 museers utställningsproduktion för att kunna bryta med det  förgivettagna 
och skapa representationer som öppnar för insikter om hur genus konstru-
eras (1996). Det har nu blivit centralt att generera teorier kring hur utställ-
da verk hänger samman med större politiska och kulturella kontexter, samt 
kring hur kuratorer bidrar till att forma besökares uppfattningar av världen 
(Greenberg, Ferguson och Naire 1996). I slutet av 1980-talet inleds också 
konstnärers kritik av museikurering genom platsspecifika installationer. 
Fred Wilson blir ledande då han synliggör glappen mellan konventionella 
representationer strukturerade genom koloniala rasistiska perspektiv och 
existensen för personer som delar hans egen bakgrund bland afroameri-
kaner och nordamerikanska urfolk. Karp ser detta som ett uttryck för att 
museer både är platser som hävdar och platser där det hävdade är möjligt 
att ifrågasätta (Karp och Wilson 1996). Som alternativ till tanken om mu-
seer som stridbara platser lyfter James Clifford fram deras potential för 
rörlighet och interaktion. Genom termen ”kontaktzoner” (contact zones), 
som Mary Louise Pratt skapat för att definiera relationen mellan koloni-
satörer och koloniserade (1992), menar Clifford att museer kan förstås som 
porösa platser där olika tillhörigheter möts och nya  hybrida identitetsfor-
mer kan utvecklas (1997).

Medbestämmande och repatriering 

I samband med representations- och identitetspolitiken debatteras muse-
ers förhållande till civilsamhället i allt högre grad. Exhibiting Cultures följs 
upp av antologin Museums and Communities: The Politics of Public Cultures, 
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vilken vidareutvecklar insikten om museers ökade ansvar gentemot olika 
gruppers och individers intressen, hur de hänger samman med politiska 
förändringar och hur skiftande attityder där besökare nu ses som aktiva 
agenter leder till förhandlingar om vilka personer och tillhörigheter som 
ges utrymme i museernas verksamheter (Karp, Kreamer och Lavine 1992). 
De som tidigare exkluderats utgör en mångfald av röster där vissa identifie-
rar sig med närsamhället, andra med nationer i andra delar av  världen och 
en del med kombinationer av flera tillhörigheter med motstridiga önske-
mål, och förhandlingarna får därmed hög komplexitet. Många av rösterna 
kommer från de samhällen där museernas samlingar  införskaffats. De 
stärks av den postkoloniala kritiken och den nya museologin i synliggö-
randet av hur insamlingsprocesserna ofta baserats på imperialistisk makt-
utövning i koloniserade områden, länkade till idén om att dessa samhällen 
var på väg att försvinna och därmed måste räddas till eftervärlden. Samar-
beten initieras under 1980-talet, vilka till en början kritiseras för att enbart 
vara konsultationer på museernas villkor (Ames 1991; Clifford 1997), men 
så småningom utvecklas de till relationer byggda på kunskapsutbyten och 
delad auktoritet. Dessa relationer och utbyten etableras som en central ny 
fråga inom museiforskningen (Peers och Brown 2003), och återkommer 
under ”Globalisering och lokal museologi”. 

Kraven på medbestämmande inom de väletablerade museerna kommer 
också att gälla ägande och därmed krav på repatriering av föremål som in-
förskaffats utan samtycke. I den debatt och det forskningsfält som utveck-
las kring repatriering anses Jeanette Greenfields bok The Return of Cultural 
Treasures banbrytande, och den har i och med sin tredje upplaga vidgats 
från ett västerländskt fokus till ett globalt perspektiv som visar på frågans 
betydelse och omfattning (2007 [1989]). Från första upplagan tas konflik-
ten kring Partenonfriserna upp, där en samling skulpturer från Akropolis 
som förvärvats av British Museum på tveksamma grunder och Grekland 
krävt tillbaka men som Storbritannien fortsatt behåller med bevarande 
för framtiden som motivation. Nya tekniker för förbättrad kopiering in-
går nu i denna olösta debatt. I den senaste upplagan tar Greenfield upp 
den känsliga frågan kring mänskliga kvarlevor, och hon redogör för inten-
siva debatter mellan ursprungssamhällens behov av återförande i relation 
till olika vetenskapers och regeringars perspektiv. Samlingars ursprungs-
samhällen över hela världen lägger fram argument baserade dels i oetiska 
förfaranden där människor mördats, gravar plundrats och kvarlevor ofta 
smugglats till institutioner i väst, dels i kulturella anspråk om att återskapa 
den kollektiva historia man blivit berövad, dels i känslomässiga behov av 
att hantera smärtsamma förluster och ge förfäder frid genom återbegrav-
ningar. Museer och universitet som förvaltar mänskliga kvarlevor och be-
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gravningsföremål svarar till en början med argument som baseras på idé-
er om vad mänskligheten generellt har behov av. De ställer höga villkor 
på mottagarnas kapacitet för fortsatt bevarande och tillgänglighet för all-
mänhet och akademier, och inom naturvetenskapen hävdar man att dessa 
samlingar är oersättliga för forskningen eftersom nya tekniker fortsätter 
att ge nya undersökningsmöjligheter och insikter. Debatter sker även på 
regeringsnivåer och allteftersom mer kunskap tas fram, också via forskare 
inom drabbade ursprungssamhällen och urfolksgrupper (Mihesuah 2000), 
ökar medvetenheten om övergreppen, och nya lagar om återföranden och 
skydd för urfolks kulturarv i vidare mening arbetas succesivt fram. 

Repatrieringskraven drivs till en början av urfolk i Australien, och de 
organiserar efterforskningar som visar i vilka museer och universitet  deras 
kvarlevor förvaltas. Ett av dessa är Etnografiska museet i Stockholm, men 
som många andra institutioner i Europa ställer de vid en första förfrå-
gan villkor som inte kan uppfyllas. Efter utökad forskning inom museet 
synliggörs de övergrepp som begåtts vid insamlandet, och så småningom 
tar man eget initiativ för återförande. När repatrieringen genomförs 2004 
blir den först i världen med att vara villkorslös (Greenfield 2007: 310-12). 
Forskningen om svenskt insamlande av mänskliga kvarlevor i Sverige har 
skett senare och behandlas längre fram i rapporten.

Kunskap och underhållning

Museer instiftas med ambitionen att presentera kunskap om världen och 
med idén om att detta kan göras genom att presentera insamlade föremål. 
Institutionernas förhållande till kunskap utvecklas till en ytterligare kri-
tisk fråga genom den nya museologin och dess underminering av tidigare 
föreställningar om museer som representanter för objektivt vetande. Som 
nämnts ovan ställs krav på att lokal kunskap ska integreras i hur utställ-
ningar iscensätts både bland forskare och grupper varifrån föremål insam-
lats. Samtidigt utvecklas en forskningsinriktning som undersöker museers 
kunskapsproduktion genom Foucaults teorier om hur kunskap är sam-
manvävd med makt och maktutövning. Eilean Hooper-Greenhill (1992), 
följd av Tony Bennett (1995), definierar museer som disciplinerande insti-
tutioner, utvecklade av stater och dess elit som verktyg för att skapa fog-
liga medborgare. Museer utvecklas enligt denna teori genom en spänning 
mellan att i demokratisk anda söka reformera människor av alla kategorier, 
men att reformeringen sker på maktens villkor för vad som ska visas upp 
och hur. Bennett beskriver fenomenet som ett slags utställningskomplex 
(exhibitionary complex) där också arkitekturen ges betydelse via liknel-
ser med Panoptikons övervakningsfunktion (baserad på Jeremy Benthams 
fängelsedesign), och Bennett ifrågasätter möjligheten för tidigare margi-
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naliserade grupper att kunna omskapa museers fasta former till platser där 
en mängd olika subjektiviteter kan konstitueras (1995: 105). 

Långt ifrån den foucauldianska abstraktionsnivån stramar den post-
industriella ekonomin åt museernas resurser och ställer krav på  lönsamhet. 
Verksamheterna kommodifieras och behoven hos den betalande besöka-
ren blir ofta styrande över kuratorers vilja att utbilda, vilket leder till att 
nya strukturer utvecklas där man inkorporerar sponsorer och marknads-
föringsavdelningar, skapar besöksstatistik för att öka  besökssiffrorna och 
dess intäkter, samt identifierar sig med turistindustrier och kulturarvs-
upplevelser (Harrison 2005). Den här utvecklingen driver fram en pro-
blematisk dikotomi mellan två typer av museer: de som tar ansvar för att 
förmedla kunskap och delvis anses kopplade till den reformerande elit 
Bennett diskuterar, och de som menar att den främsta uppgiften är att 
tillfredsställa besökaren och därmed fokuserar på att producera under-
hållning. För att öka besökarantalen och vinsterna blir turnerande block-
busters vanliga som ett slags säkra kort, och interaktiva teknologier intar 
ofta den centrala plats föremålen haft. I de mest extrema formerna an-
vänds modeller från Disneys temaparker, vilka samtidigt kritiseras av ku-
ratorer för att återskapa stereotyper och validera mytologiska berättelser 
som sanning. I och med åtstramningarna minskar antalet forskare på mu-
seer och kuratorernas legitimitet undermineras till förmån för verksamhe-
ter som anses uppfylla besökarnas behov, och utöver de ekonomiska aspek-
terna styrs förändringarna av ideologiska perspektiv där eliten ställs mot 
integrering av populärkultur (Kratz och Karp 1993; Harrison 2005: 44–45). 
Debatten rymmer stora motsättningar mellan teoretiska och praktiska ut-
gångspunkter på institutionernas verksamheter. Konflikterna lever delvis 
vidare, men arbetet för att integrera idéer och göranden i förhållande till 
kunskapsgenerering kommer att ta nya former. 

Museer växer globalt 

Parallellt med det radikala ifrågasättandet av museer stiger intresset bland 
forskare liksom inom media, och antalet museer och deras respektive 
inriktningar ökar globalt. I Theorizing Museums fördjupas kritiken då man 
menar att även om minoriteter getts utrymme i den nya museologin har 
museer utanför västvärlden och deras praktiker negligerats (Mac donald 
och Fyfe 1996). Martin Prösler menar i sitt bidrag till antologin att tidi-
gare analyser av dessa museer har utgått från ett utvecklingsparadigm där 
etablering av nationella museer uttrycker en högre grad av civilisering och 
modernisering (1996). Med hjälp av teorier kring världssystem och globa-
lisering visar Prösler på europeiska museers och  världsutställningars cen-
trala roll i att konstruera och mediera en västerländskt dominerad världs-
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ordning, hur denna först sprids till de museer man upprättar i koloniala 
territorier och sedan befästs i en global museologisk diskurs genom vilken 
nyblivna nationalstater måste inordna sina respektive nationella museer. 
Prösler redogör för hur nationer sammanvävs med museer redan på 1700-
talet i Europa då den borgerliga eliten utvecklar idéer om att skapa sam-
lingar i nationens ära (även om nationen ännu inte etablerats territoriellt). 
Detta blir en drivande kraft för den nationalism och dramatiska musei-
etablering som sker efter 1880 då nya nationer och stater förkroppsligas i 
museiformat och i Benedict Andersons formulering blir centrala medska-
pare av en föreställd gemenskap (1983). Utifrån denna historiska utveckling 
belyser Prösler hur de europeiska värderingarna och rörelserna överförs 
genom en globaliseringsprocess där lokala politiska och kulturella kon-
ceptualiseringar fortsätter att marginaliseras som lägre stående kunskap 
och därmed försvårar möjligheten att använda museet som en plats för 
den egna historien och skapandet av identitet och mening (1996). Lokala 
museologier växer fram som en motkraft (Kreps 2006), och de behandlas 
vidare under ”Globalisering och lokal museologi”.

Hundra år efter den museietablering som sker i den europeiska nationa-
lismens anda utvecklas således en ny ökning i och med den nya  kritiken, 
också i relation till avkoloniseringen och framväxten av nya nationer. Ut-
över den exkluderande representationspolitiken visar forskning att expan-
sionen drivs av människors oro för att glömma sin historia; önskan om 
autenticitet som motkraft till rådande konsumtionskultur, behov av att 
hantera upplevelser av ökande individualisering och fragmentarisering av 
tillhörighet samt ett intresse för livslångt och erfarenhetsbaserat lärande 
(Macdonald 2006: 5). Trots kritiken har museerna fortsatt legitimitet, vil-
ket också gör att de kan auktorisera tidigare tystade eller okända tillhörig-
heter och företeelser. De nya museerna har en stor spännvidd, från små-
skaliga alternativ som tar sin utgångspunkt i lokala samhällens kunskaper 
och behov till meta-museer med ikonisk arkitektur och spektakulära ut-
ställningar riktade mot en internationell publik. Inom den förra kategorin 
etableras formen ekomuseer, som genom att sammanföra utbildning, kul-
tur och makt blir lokala verktyg för demokratisering (Fuller 1992: 328). De 
formar länkar mellan nutid och dåtid och stödjer lokalsamhällens kapaci-
teter att realisera egendefinierade förändringsbehov. Museers  generella ex-
pansioner iscensätter mångfalder av mänsklighet genom myriader av for-
mer, vilket också påverkar forskningen om och på museer.
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Två decennier efter den nya museologin har forskning vid och om museer 
expanderat kraftigt och utvecklats till ett centralt kunskapsfält inom flera 
olika discipliner. Insikter om museers komplexitet och  ambivalens till-
sammans med deras omfattande diversifiering och spridning utgör grund-
förutsättningar för expansionen, men forskningen har också fördjupats 
genom nya studier i närliggande fält. Termen ”museistudier” ( museum 
studies) etableras internationellt för att bättre identifiera det alltmer mång-
fasetterade forskningsområdet (Macdonald 2006). Nya projekt utformas 
ofta som interdisciplinära för att genom samarbete över flera perspektiv 
förbättra möjligheterna för ytterligare kritiska reflektioner och förståel-
ser av museers varanden och verksamheter. Trots de gränsöverskridande 
arbetssätten anses museerna fortsättningsvis vara specifika miljöer base-
rade på gemensamma uppfattningar och erfarenheter som i sin tur kräver 
viss enhetlighet. Den omfattande forskningen har gett mer nyanserade 
teoretiska ramar, robustare empiri och flera metodologiska angreppssätt 
som vidareutvecklar och går bortom den nya museologins kritik. Stor vikt 
läggs vid hur teori och praktik kan samverka och stärka konkreta utbyten 
mellan forskare och museianställda. Kuratorer använder till  exempel aktu-
ella museistudier för att skapa tankeväckande och innovativa utställningar, 
och Sharon Macdonald menar att den här utvecklingen delvis återkopplar 
till den ”gamla museologin” och dess fokus på praktiska göranden, vilka 
den nya museologin delvis tycktes ha förbisett (2006: 8). 

Antologierna A Companion to Museum Studies (Macdonald 2006),  
Heritage, Museums and Galleries: An Introductory Reader (Corsane 2005) och 
Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations (Karp et al 2006) 
blir viktiga sammanfattningar av hur museiforskningen  utvecklas inom 
vad Macdonald refererar till som dess andra fas. Samtliga tre  publikationer 
visar på hur den första fasens utmaningar av Europas museikonventioner 
och de efterföljande förändringarna av museers relationer med omvärlden 
gör att gränserna mellan museer och andra kulturinstitutioner blir betyd-
ligt rörligare. I Museum Frictions blir kulturarv en del av musei forskningen 
(Karp et al 2006) och i Heritage, Museums and Galleries räknas även verk-
samheter på gallerier in i samma forskningsfält (Corsane 2005). I boken 
New Museums and the Making of Culture undersöker Kylie Message vidare 
hur museer relaterar till utvecklingen av kulturcentrum (2006). Rörlighe-
ten gör att frågor om vad museer är kvarstår, liksom vikten av att inkludera 
minoriteters röster baserade på frågor om etik och identitet, samt krav på 
inkomstgenerering i relation till kunskapsproduktion och underhållning.

Museistudier – en mångfald av perspektiv
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Museum Frictions produceras som den avslutande antologin i den serie 
som ovan refererade Exhibiting Cultures och Museums and Communities  
inlett, och den lägger stor vikt vid hur museologiska processer är samman-
kopplade med globalisering. Ambitionen är också att överbrygga mellan 
teori och praktik genom att sammanföra forskares texter med bidrag från 
aktivister och museianställda. Begreppet friktioner används för att ringa 
in de komplexa och mångfasetterade intressen, perspektiv, och målsätt-
ningar som ryms i pågående transnationellt länkande flöden, där aktörer 
med olika inbördes mandat, såsom experter, samlare, sponsorer, publik 
och representerade grupper, söker former för samverkan och utveckling. 
Dessa friktioner har kapacitet för både samverkan och riskabla  osäkerheter, 
och redaktörerna betonar vikten av att bejaka båda aspekterna för att leda 
forskning och museiverksamheter framåt. De framhåller också att poten-
tialen för kreativitet i framåtrörelsen är beroende av en förståelse för hur 
samtida friktioner påverkas av historiska processer (Kratz och Karp 2006).

Redaktörerna för Museum Frictions diskuterar samtidigt 11 september-
attackerna som en central händelse också för museers verksamheter (Kratz 
och Karp 2006). USAs påföljande krig i Afghanistan och Irak förändrar 
relationerna mellan globala, regionala och nationella aktörer, liksom män-
niskors livsbetingelser och självuppfattningar i många delar av världen. 
Ökade gränskontroller försvårar museers transnationella utbyten och för-
ändrar i viss mån innehållet i deras utställningar. I Macdonalds senare in-
delning av museiforskningens tre faser blir attackerna viktiga för att defi-
niera den andra fasen (2015). Hon menar att attackerna skapar en oro för 
kulturell skillnad, vilket motverkar museernas arbete för ökad inklude-
ring, och att de har en begränsande effekt på turistindustrin och därmed 
utvecklingen av kulturarv. Attackernas påverkan behandlas vidare under 
”Religion och kultur”.

Macdonalds Companion innehåller flera bidrag som presenterar studier 
kring besökares perspektiv och tolkningsprocesser i relation till debatter 
om lärandeaspekter av museers verksamheter. Den inkluderar därmed den 
ökning av forskning inom ”besöksstudier” (visitor studies) som efterfrågas 
i Museum Frictions (Kratz och Karp 2006: 19). Som redan nämnts i inled-
ningen av den här rapporten kommer besöksstudier inte att belysas  vidare 
eftersom Riksantikvarieämbetet genomför en specifik översikt av detta fält. 

Globalisering och lokala förankringar

Bidragen i Museum Frictions analyserar hur globala skeenden  interagerar 
med museer och kulturarvsinstitutioner, och resultaten lyfter fram dessa 
miljöer som sociala teknologier. Från Cliffords idé om museet som kon-
taktzon blir det till en plats för görande, en ”global teater med verkliga 
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konsekvenser” (Kratz och Karp 2006: 4). Härigenom förflyttas fokus från 
museers inre verksamheter till utåtriktade samverkansprocesser med publik 
och omvärld. Som exempel diskuteras hur olika grupper kan iscensätta och 
mobilisera sina intressen, vilka besökare i sin tur kan tolka och omskapa 
genom sina erfarenheter, samt hur olika synpunkter debatteras och får 
effekter både inom verksamheten och bortom institutionernas fysiska 
gränser. Analyserna i antologin sker utifrån flera kulturers perspektiv, vil-
ket därmed decentraliserar den euro-amerikanska dominans som hittills 
präglat museiforskningen och ökar förmågan att komplicera diskussio-
nerna om globaliseringens effekter. Bidragen påvisar att globaliseringen 
skapar nya möjligheter för integrering men samtidigt är en ojämlik pro-
cess med exkluderande konsekvenser, och Kratz och Karp argumenterar 
för behovet av ytterligare forskning inom globaliseringens spänningsfält 
(2006). Museum Frictions problematiserar också den ibland förenklade 
uppdelningen mellan det lokala och det globala, och visar på att den förra 
kategorin måste förhållas till skala. Det lokala relaterar till det globala 
på varierande nivåer och intresseinriktningar, såsom det regionala, natio-
nella, och transnationella, men innehåller också en mängd uppfattningar 
inom varje nivå. Detta komplicerar också hur museer kan förhålla sig till 
olika gruppers krav på medbestämmande genom identifikation med en 
lokal miljö eller grupp (Kratz och Karp 2006: 22–23). 

Krav på lokala museologier utvecklas i kulturella sammanhang där 
människor ställer sig främmande inför västerländska idéer om vad ett mu-
seum bör vara och även söker upprättelse i förhållande till den världsbild 
som äldre koloniala museer representerat (Kreps 2006). Lokala  kunskaper 
och praktiker relaterade till samlande och utställande ställs nu i fokus för 
att möjliggöra relevanta förankringar i egna definitioner av både  historia 
och möjliga framtider. Christina Kreps argumenterar samtidigt för att 
överbrygga separationen mellan lokala museologier och globala väster-
ländskt dominerade museistudier, och hon begreppsliggör detta förhåll-
ningssätt som ”lämplig museologi” (appropriate museology) (2007). Ter-
men definierar ett perspektiv som vidhåller ett centralt utrymme för lokala 
föreställningar och praktiker i all musei- och kulturarvsverksamhet, men 
samtidigt integrerar internationellt standardiserade former för bevarande 
och kurering. Kreps argument kan relateras till Pröslers kritik ovan av hur 
europeiska ideologier präglat etableringen och hierarkiseringen av museer 
i världen, men Kreps pekar samtidigt på fördelar med globala ramverk ge-
nom att hänvisa till universella lagar om mänskliga rättigheter där rätten 
till den egna kulturen är grundläggande. I Museum Frictions  närliggande 
bidrag föreslås termen ”taktiska museologier” (tactical museologies) för 
att lösa upp dikotomin mellan det lokala och globala (Buntinx och Karp 
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2006). Här kompliceras idéerna om det förra som traditionellt och statiskt 
och det senare som emanerande från västvärldens modernitet. Samtidigt 
fortgår kravet på lokala museologier i flera delar av världen, som till exem-
pel under konferensen Museum of our Own i Yogyakarta, Indonesien, där 
Kreps var en av huvudtalarna. Här definierades det lokala som Asien i för-
hållande till eurocentrisk maktutövning, men samtidigt som många olika 
lokala former anpassade till specifika mindre sammanhang inom Asien 
(Cai 2014).

Transnationell migration blir en ny utmaning för museers och kultur-
arvsinstitutioners idéer om vilka föreställda gemenskaper de vänder sig till 
(Kratz och Karp 2006: 5). Kratz och Karp betonar i Museum Frictions att 
migration har djupa historiska rötter, men att dess samtida intensifiering 
påverkar museiverksamheter. Förflyttningar medverkar till att vissa lokala 
museer förlorar sin relevans och till att nya museer med fokus på tillhörig-
heter med global räckvidd utvecklas. Migrationsmuseer etableras för att 
stärka diasporagrupper lokalt, men de kan senare förlora sin  relevans om 
platsen till exempel inkorporeras i gentrifieringsprocesser, vilket i sin tur 
förändrar besöksunderlaget. Identiteter förstås i migrationssamman hang 
som tillfälliga och oväntade och existerande bortom specifika platser och 
politiskt definierade gränser. I tidskriften Mobilities specialnummer ”Mig-
rant Worlds, Material Cultures” sammanförs de var för sig starka forsk-
ningsområdena migration och materiell kultur för att belysa hur mänskliga 
förflyttningar sker i nära relation med föremål och material. I introduk-
tionen använder Paul Basu och Simon Coleman termen ”migrantvärldar” 
(migrant worlds) för att begreppsliggöra migration som förkroppsligad rö-
relse, dess materiella effekter och hur människors hela livsvärldar blir rör-
liga genom migration (2008: 313). Att översätta mellan världarna genererar 
ett slags metaforer som hänvisar både till att transformera och korsa grän-
ser och gäller språkliga såväl som materiella förändringar. En viss praktik 
måste till exempel omformas när de föremål som vanligen ingår inte exis-
terar i den nya migrationskontexten, som då en huvudbonad med fjädrar 
transformeras när den i stället behöver framställas av plastpåsar. Praktiker, 
föremål och relationer utgör delar av kreativa omskapandeprocesser, och 
författarna menar att migration sker genom materialiteter. De teoretiska 
förskjutningar kring relationer mellan personer och ting som Basu och 
Coleman refererar till behandlas närmare under ”Material och relationer”.

Ett nytt slags globala flöden utvecklas mellan museer och deras samling-
ars ursprungssamhällen, vilket också får stor påverkan på museiforskning-
en. Museums and Source Communities: A Routledge Reader blir den  första 
översikten av fältet och redogör för en stor variation av relationer och verk-
samheter (Peers och Brown 2003). Den centrala förändringen i och med 
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introduceringen av begreppet ”ursprungssamhällen” (source communities) 
är erkännandet av att de samhällen varifrån museernas samlingar förvär-
vats själva har särskilda rättigheter till och behov av de insamlade före-
målen. Redaktörerna Laura Peers och Alison Browns definition refererar 
till kulturell grupp snarare än geografisk plats, och inkluderar lokalbefolk-
ningar, urfolk, religiös tillhörighet, diaspora- och immigrantgrupper samt 
alltid ättlingar till de gruppmedlemmar som levde vid förvärven (ibid: 2). 
Förändrade maktperspektiv påverkar museers insikter om deras etiska och 
ibland politiska skyldigheter, och involveringar av ursprungssamhällenas 
medlemmar utvecklas från rådgivning till kollaboration och partnerskap 
inriktade mot jämlika utbyten. Även forskare lägger nu större vikt vid de-
lad auktoritet och kunskapsutbyten som gynnar båda parter. Deras resul-
tat ökar medvetenheten om hur museirepresentationer påverkar besökare, 
samt hur representationerna kan förbättras utifrån ursprungssamhällens 
perspektiv och därmed öka besökarnas förståelser för olika kulturella livs-
former. 

Kulturarv och turism

Kulturarv och kulturarvsmiljöer blir liksom museerna stridbara platser 
under 1980-talet. Artikeln ”The Uses and Abuses of Heritage” i Heritage, 
Museums and Galleries visar att dessa institutionsformer delar en historia av 
att ha utvecklats inom den västerländska nationalismen och blir platser där 
modernitet och nationell identitet formas och konsolideras (Graham et al 
2005). Urval och representation bestäms av en intellektuell elit dominerad 
av vita män, och andra tillhörigheter marginaliseras. Kulturarvsmiljöer 
konstrueras som platser respekterade för kulturell kontinuitet och auten-
ticitet som kan uppfylla behov av en obruten historia där vi kan placera in 
våra korta liv, och de studeras tidigt i syfte att förstå en tänkt  ursprunglig 
mening. Samtidigt blir kulturarvsmiljöer platser för turism där sociala 
och kulturella dimensioner länkas samman med ekonomiska. Kulturarv 
utvecklas till den största enskilda produkten inom internationell turism, 
vilken i sig är den största serviceindustrin i världen (ibid: 31). Lokala grupper 
vars miljöer görs till kulturarv riskerar att exploateras av industrin, men ser 
också möjligheter att använda platserna för politisk mobilisering. Liksom 
på museer skapas friktioner kring mångfasetterade intressen med global 
räckvidd, och fenomenen genererar ett stort intresse bland forskare. Pro-
blematikerna i de båda kunskapsfälten är närliggande, men inom kultur- 
arv debatteras också frågor kring vem som bestämmer om, och i vems 
intresse det ligger, att något definieras som kulturarv.

I Museum Frictions framkommer att en avgörande skillnad mellan mu-
seer och kulturarvsmiljöer är att de förra är platser för insamlade objekt 
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som flyttats från sin vardag, medan de senare är platser där föremål och 
material bevaras i deras egen miljö. I Barbara Kirshenblatt-Gimbletts bi-
drag till antologin synliggörs flera motsägelsefulla processer som kan upp-
stå i och med att en miljö tillskrivs kultur- eller världsarvsstatus. Kirshen-
blatt-Gimblett antar ett kulturekonomiskt perspektiv, vilket innebär att 
undersöka hur kulturella och ekonomiska processer samverkar och hur de 
påverkar olika grupper i samhället på varierande sätt. Med fokus på im-
materiella kulturarv visar Kirshenblatt-Gimblett att relationer mellan mil-
jöer, fenomen och människor förändras när oreflekterade kunskaper och 
praktiker som utgör delar av intima livsvärldar blir upptagna i en allmän 
kulturell gemensamhet. Genom museologiska metoder av samlande, do-
kumenterande, bevarande och tolkande utifrån standardiserade värden 
och riktlinjer transformeras habitus och habitat till kulturarv (heritage), 
och lokalt återproducerad kunskap blir därmed en metakulturell tillhörig-
het (Kirshenblatt-Gimblett 2006: 39, 161). Villkoren för inkludering fast-
ställs av Unesco, och verksamheten utgör en del i organisationens uppdrag 
att stärka fred och utveckling i världen. Kirshenblatt-Gimblett diskuterar 
hur deras användning av termer som mänskligheten, med associationer till 
varje individs ansvar att visa respekt mot andra oavsett tillhörighet, pekar 
mot ett diplomatiskt förhållningssätt som är tänkt att skapa den  jämlikhet 
som inte ges utrymme inom ekonomiskt drivna globaliseringsprocesser. 
Samtidigt inkorporeras det som Unesco definierat som kultur- och världs-
arv i turistindustrin och blir därmed en del av de ekonomiska asymme-
trier som de var ämnade att motverka. Kirshenblatt-Gimblett visar att de 
mindre kulturella gemenskaper, där världsarv etableras, ofta är sårbara på 
grund av att de exkluderats i närområdets tidigare sociala och  ekonomiska 
omstruktureringar, och hon menar att denna sårbarhet ökar genom att 
miljöerna upptas i större strukturer där förutsättningarna bestäms på meta-
nivå. Hon pekar på en ytterligare paradox i att immateriella kulturarv väljs 
ut för att respekteras och bevaras som unika, men att de samtidigt iscen-
sätts för att uppmuntra till besökarnas egna tolkningar och individuella 
skapande. En kunskap eller ett görande värdesätts som en specifik kul-
turyttring, men instrumentaliseras genom ett kulturekonomiskt metaper-
spektiv där det kulturella värdet förhöjs och ger expansionsmöjligheter och 
vinster för turistindustrin. 

Digitala medier

Datorer och digitala medier har vid tiden för museiforskningens andra 
fas integrerats inom museers och kulturarvsinstitutioners verksamheter. 
De har blivit en familjär del av hur besökare får tillgång till information 
och kontextualisering i reella utställningar. De erbjuder nya möjligheter 
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att expandera bortom institutionernas platsspecifika aktiviteter, de ingår 
i marknadsföring och de möjliggör virtuella utställningar, samlingar och 
museer. Kritiker ser dock hot mot värdet av tingens autenticitet och risk 
för ökad kommersialisering på bekostnad av uppdraget att utbilda, vilket 
kommit att uttryckas i begreppet ”edutainment” (Griffiths 2003: 375–377 i 
Henning 2006: 302). Michelle Henning intresserar sig särskilt för hur nya 
medier påverkar museers strukturer. I artikeln ”New Media” i Companion 
menar hon att digitaliseringen av samlingar, som tidigare endast exper-
ter har haft tillgång till, kan utjämna hierarkier mellan museers inre och 
yttre delar och därmed vidga besökarnas engagemang och fördjupa deras 
museirelationer (2006). Det nya idealet om obegränsad tillgänglighet har 
dock också kommit att ifrågasättas. Ruth Phillips redogör för hur musei-
anställda vid en förnyelse av infrastrukturen för forskning vid University 
of Columbia’s Museum of Anthropology, i partnerskap med både forskare 
och representanter för ursprungssamhällen, lärde sig att anpassa de euro-
amerikanska konventionerna kring open access till ursprungssamhällens 
krav på begränsningar artikulerade i relation till deras specifika kunskaps-
system (2005: 109). Möjligheten att ta del av digitaliseringsprocesserna 
och dess ambitioner kring ökad demokratisering och globalt tillgänglig-
görande ställer också höga krav på ekonomiska resurser. Kratz och Karp 
menar att mindre bemedlade samhällen, både inom och mellan nationer, 
kommer att marginaliseras ytterligare genom bristen på digitala verktyg, 
och författarna definierar processen som ett exempel på globaliseringens 
ojämlika effekter (2006: 13–14). 

Basu lyfter fram digitalisering som ett produktivt sätt att lösgöra kultur-
arv från essentialistiska idéer som fokuserar på att knyta arv till  territorium 
(2011). I sin undersökning av samlingar som införskaffats i Sierra  Leone 
och förts till europeiska museer under koloniala förhållanden betonar Basu 
att de historiska transaktionerna omvandlat föremålens tillhörighet, från 
ursprungssamhällenas specifika gemenskap till en delaktighet i den  senare 
museikontexten. I stället för att förespråka repatriering begreppsliggörs 
samlingarna som ett slags ”föremålsdiaspora” (object dia sporas) och place-
ras därmed i diskurser som vanligen används i studier av mänsklig migra-
tion (Basu 2011). Digitaliseringen har blivit ett sätt att lösgöra föremålen 
från sin nya lokala kontext i Europa och låta dem  cirkulera i  transnationella 
museologiska flöden, och härigenom fungerar de som värdefulla kulturella 
resurser i det samtida Sierra Leone. 
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Material och relationer

Betydelsen av föremål och material i förståelsen av sociala och kulturella 
förhållanden tonades ner till förmån för text, tänkande och diskursiv kun-
skap genom strukturalismens och poststrukturalismens perspektiv, men 
har kommit att revitaliseras parallellt med den ökande användningen av 
digitala medier. Studier i materiell kultur med betoning på föremåls rol-
ler i olika vardagliga sammanhang initieras inom antropologiska studier 
med global räckvidd (Appadurai 1986; Gell 1998; Miller 1991; Strathern 
1988; Thomas 1991; Tilley 1991), vilka därmed vidgar ramarna för forsk-
ning om insamlade och utställda material inom museistudier. Även lokalt 
diversifierade fotografiska praktiker studeras (Edwards 2001; Pinney 1997; 
Pinney och Peterson 2003; Wright 2004), och således börjar fotografi att 
beforskas både som visuell och materiell kultur. Föremålens kapacitet för 
agens blir centrala i den nya forskningen och teoribildningen. I stället för 
att betraktas som representationer av något frånvarande förstås de nu som 
medskapande i sociala relationer. 

I artikeln ”Re-Placing Objects: Historical Practices for the Second Mu-
seum Age” identifierar Phillips en första och andra museiera, och hon  lyfter 
fram möjligheten att vidareutveckla föremålens betydelse i den senare 
(2005). Den första eran definieras som museietableringarna mellan 1840 
och 1920, och den andra som den dramatiska expansion som inleds unge-
fär hundra år senare. Phillips redogör för hur det ovan nämnda sviktande 
forskningsintresset för materiell kultur medverkat till att den första erans 
strukturella integration av akademi och museer började lösas upp, och till-
sammans med de ökade kraven på ekonomisk vinst bidrog till framväxten 
av dikotomin mellan teori och praktik i museers verksamhet. För att de-
stabilisera denna motsättning bör, enligt Phillips, den betydelse föremålen 
gavs under den första eran inkorporeras i den andra och nuvarande, men 
de nya teoretiska ramverken kring materiell kultur, liksom den kunskap 
samlingarnas ursprungssamhällen kan bidra med, måste integreras för att 
inte återskapa tidigare maktutövning och marginaliseringar.

Projektet The Relational Museum, som genomförs vid Pitt Rivers Museum 
2002–2006, får stor betydelse för vidareutvecklingen av museers forskning 
om föremål och materiell kultur (Gosden et al 2006). De ingående fors-
karnas metodologiska fokus på insamlade och utställda objekt går delvis 
tillbaka till den period som Phillips kallar den första eran, men de tidi-
gare hierarkiska klassificeringarna av mänsklighetens historia genom evo-
lutionism och diffusionism utmanas genom en relationell modell för hur 
kunskap genereras. The Relational Museum undersöker Pitt Rivers histo-
ria fram till andra världskrigets slut, och i stället för att analysera föremå-
len som fysiska bevis för en statisk utveckling undersöks nu deras agens 
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och medverkan i hur relationer mellan ting, människor och platser skapats 
över tid och rum. Samtidigt som tingen belyser de relationer som skapat 
museet visar forskarna på hur många av dessa samband skapats genom 
föremålen och deras kapacitet att knyta människor samman i komplexa 
nätverk av utbyten och transaktioner. Från att ha undersökts som kultur 
till representationer av kultur ses föremålen som medskapande i  kulturella 
 relationer och med förmåga att bryta sig ur tidigare klassificeringar. Den  
 relationella modellen bidrar starkt till utmaningen av konventionellt väster-
ländska dikotomier som gör skarpa avgränsningar mellan   natur–kultur, 
objekt–subjekt och tanke–kropp, vilka också komplicerats genom antro-
pologisk forskning inom varierande kulturella världsuppfattningar (Henare, 
Holbraad och Wastell 2007; Ingold 2000, 2013; Latour 2000, 2005; Mar-
riott 1990; Viveiros de Castro 1998). Det genererar bland annat en för-
ändrad kunskapssyn där kroppsliga praktiker inte längre underordnas 
mänskligt tänkande, men samtidigt visar Gosden et al att Pitt Rivers 
samlingar redan i inledningsskedet undersöktes och analyserades genom 
fysiska handhavanden. Utvecklingen stärker också forskningen kring det 
mångsensoriska, och i antologin Sensible Objects: Colonialism, Museums 
and Material Culture påvisas hur samlingars ursprungssamhällen medver-
kat till att ifrågasätta västerländska sinneshierarkier (Edwards et al 2006). 
Inom den svenska museiforskningen har perspektivet utvecklats av bland 
andra Lotten Gustafsson Reinius, som i artikeln ”Sensing through White 
Gloves: On Congolese Objects in Swedish Sceneries” argumenterar för 
det mångsinnligas betydelse i förståelsen av föremål (2009, se även Laine 
2013). Det aktuella exemplet utgörs av en undersökning av kongolesiska 
ting insamlade av svenska missionärer, vilka i dag endast får beröras ge-
nom vita bomullshandskar. Frågor om hur förhållanden mellan mänskliga 
och icke-mänskliga entiteter kan förstås diskuteras samtidigt inom post-
humanistiska teorier, vilka ofta betonar det öppna och porösa i större miljö-
er snarare än enskilda varelsers agens (Barad 2003; Braidotti 2013; Haraway 
2008, 2016, se även Ingold och Palsson 2013). Föreliggande rapport har inte 
identifierat museiforskning som inkluderar posthumanistiska perspektiv, 
men museers nuvarande engagemang i klimatförändringarna är en poten-
tiell grund för en sådan utveckling.
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I Sverige dominerar termen museologi, med synonymen museivetenskap, 
för att beskriva museiforskning som kunskapsfält. Benämningarna har 
debatterats under de senaste två decennierna genom att professionalise-
ringen av museers personal övergått i kritiskt reflekterande förhållnings-
sätt. Debatterna har förts i relation till den nya museologins kritik, samt till 
det svenska intresset av att inkludera forskning om  kulturarvsmiljöer. Eva 
Silvén menar att man efter prövandet av ”musei- och kulturarvsvetenskap” 
återgått till museologi som övergripande term där de båda inriktningarna 
inkluderas (pers. komm. nov. 2017). Silvén hänvisar också till benämningen 
”musealisering” som betonar performativa aspekter av forskningen och 
således innefattar vad museologi och museipraktiker gör. Detta begrepps-
liggörande kan delvis härledas till Kirshenblatt-Gimbletts identifiering av 
hur ting görs till museiföremål genom att ”avskiljas” från sin ursprungs-
miljö och i fragmenterad form tilldelas nya ”kontexter” i samlingar och 
utställningar (detachment and contextualization) (1998: 3; se även Hyltén-
Cavallius och Svanberg 2016: 81). I det första numret av tidskriften Nordisk 
Museologi definieras en specifikt ”nordisk museologi” baserad på regionens 
likartade idéarv och samhällsutveckling där forskning om kulturarv ingår 
(Gjestrum et al 1993: 2). Den första institutionen för museologi i Sverige 
bildas vid Umeå universitet 1988, och där tilldelas Kerstin Smeds seder-
mera den första professuren i ämnet. I dag ger samma universitet utbild-
ning i museologi till och med masternivå på Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper, och från hösten 2018 ges även kandidatprogrammet 
”Branschutbildning för museer och kulturarv” som utvecklats i relation 
till arbetsmarknadens ökade krav, bland annat på hög kulturanalytisk 
förmåga. Den internationella termen museistudier används fortsatt inte i 
Sverige, men en master kallad Internationella museistudier etablerades på 
Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet i samarbete med 
Världskulturmuseet och Institutionen för museistudier i Leicester. Utbild-
ningen startade i samband med museets öppnande 2004, men examensrät-
ten blev indragen av Högskoleverket 2010 då man ansåg att kvalitetskraven 
inte uppfylldes. På Stockholms universitet ges i dag en grundutbildning 
kallad ”Museer och kulturarv” vid Institutionen för etnologi, religions-
historia och genusvetenskap, medan den relevanta masterutbildningen är 
”Kulturarvsstudier” som ges vid Institutionen för kultur och estetik. Den 
senare institutionen undersöker nu möjligheten att utveckla en plats för 
kritisk kulturarvsforskning där man vill samla forskare från flera olika 
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ämnen och fakulteter. Redan 2000 skapades Centrum för kritisk kultur-
arvsforskning vid Göteborgs universitet, och det drivs i dag i samarbete 
med University College of London. Det tydliga  intresset för internationell 
samverkan tog form i medskapandet av nätverket Association of Critical 
Heritage Studies 2010, och under 2018 utökas verksamheten genom en stor 
bokserie som kommer att ges ut av Cambridge University Press där redak-
törerna bland annat tar sig an den ökande politiseringen av kulturarvet. 
Utvecklingen ovan visar på de flytande gränserna mellan museiforskning 
och kulturarvsforskning, men Silvén menar att en skillnad kan dras vid 
att den förra kategorin främst fokuserar på museer och deras verksamheter 
medan den senare lägger mer vikt vid kulturarv som en del av det vidare 
samhället. Den antropologiska underkategorin ”museum anthropology”, 
som flera internationella forskare refererade till i rapporten är verksamma 
inom, är inte etablerad på svenska universitet då antropologerna här valt 
andra inriktningar. Den utbildning och forskning som rör det konkreta 
vårdandet av föremål, material och miljöer, vilka kategoriserats som kul-
turarv, finns på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och 
examensrätterna inbegriper även forskarnivå. 

Liksom i de internationella sammanhangen sker svensk forskning som 
är relevant för museer på flera olika humanistiska och samhällsvetenskap-
liga institutioner, inklusive tvärvetenskapliga, såsom Tema Q och ISAK 
vid Linköpings universitet. Silvén menar att museiforskningen härigenom 
vinner i bredd, men kan förlora i djup då forskningen på de olika institu-
tionerna inte alltid relateras till varandra. Kunskapen tenderar härigenom 
att bli spretig i stället för att ackumuleras genom tidigare arbeten. Klas 
Grinell argumenterar däremot för en museiforskning där museologin ut-
manas genom kritisk reflektion utifrån flera discipliners perspektiv (pers. 
komm. nov. 2017). Det är enligt Grinell en viktig metod för att utveckla 
en högre vetenskapsteoretisk nivå, vilket också krävs för att  vidareutveckla 
ämnet internationellt. Den dominerande Institutionen för museistudier i 
Leicester har främst lyft fram enskilda fall i sin forskning, men Grinell 
menar att urvalen och fallens specifika relevans för de generella jämfö-
rande nivåerna inte diskuteras tillräckligt. Härigenom når forskningen en 
relativt sett lägre teoretisk nivå och ämnets vetenskapliga utveckling häm-
mas. Grinell ligger således närmare den abstraktionsnivå som utvecklades 
under den nya museologin men hävdar samtidigt, i enlighet med bland 
and ra Peter van Mensch, att metoden måste vara föremålsnära. Debatter om 
de olika positionerna återkommer nedan genom antologin Museum Theory.

I antologin Forskning vid museer från 2011 betonar redaktören Fredrik 
Svanberg att museer är beroende av en nära relation till forskningen för att 
behålla sin trovärdighet i förhållande till den kunskapsutveckling som sker 
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generellt i samhället. Idealt finns forskare inom museerna, och förutom att 
studera de ämnen som är specifikt knutna till enskilda museer bör de ut-
veckla sin forskning i relation till den övergripande museologin (Svanberg 
2011: 13). Svanberg menar vidare att forskning är forskning oavsett om den 
genomförs inom akademin eller på museer, och han utesluter därmed  idéer 
om att museer genom sitt samlings- och publiknära fokus kan definiera ett 
särskilt slags forskning. Mattias Bäckström har dock nyligen  föreslagit en 
utställningsspecifik forskning där metoden ”tvärkunskapligt utställnings-
makeri” kombineras med ”kritiskt reflekterande utställningsstudier” (2016: 
8). Metoden fokuserar på hur kunskap genereras i görande, alltså i det 
konkreta skapandet av en utställning, och får sin teoretiska reflektion i 
en tvärvetenskaplig disciplin. Kunskap i relation till praktikbaserad forsk-
ning diskuteras vidare i avsnittet ”Konstnärlig forskning”, vilket dels be-
rör konstnärsresidens som en kritiskt reflekterande metod inom undersök-
ningar av museers verksamheter och varanden, dels konstnärlig forskning 
som ny akademisk disciplin och dess potential för museiforskning. 

Förutsättningarna för museiforskningen i Sverige diskuteras i flera bi-
drag till Forskning vid museer. Med hänvisning till Anna Lihammers rap-
port om forskning vid ABM-institutionerna (2009) belyser Svanberg att 
forskningens ställning på museerna har försvagats och att det finns brister 
i form av stödjande strukturer och finansiering (2011: 12). Rapporten visar 
också att museerna har få medarbetare med forskarutbildning, att dessa 
har begränsat utrymme för forskning inom sina tjänster, samt att de stan-
nar i meriteringen, vilket gör det svårt att konkurrera om de behövliga ex-
terna forskningsmedlen (Lihammer 2009). Grinell menar att museifors-
kare borde dela placeringen av sina projekt mellan museer och relevanta 
akademiska institutioner för att fortsatt kunna vara delaktiga i den nöd-
vändiga meriteringen, och han efterlyser strukturer som möjliggör detta 
(pers. komm. nov. 2017). Ett exempel är den Hallwylska professuren de-
lad mellan Nordiska museet och Etnologiska avdelningen vid Stockholms 
universitet, som innehas av Gustafsson Reinius och fokuserar på  sociala 
och kulturella konsekvenser av klimatförändringarna i Arktis. Upprättan-
det av specifika docenturer för museianställda diskuteras som en annan 
möjlighet för museiforskares meritering, men Grinell påpekar att det krävs 
ett omfattande arbete för att formulera meritöversättningar som också res-
pekteras av forskarsamhället. En nyligen genomförd förbättring av förut-
sättningarna är överenskommelsen om en utökning av museernas tillgång 
till Vitterhetsakademiens biblioteksresurser.

Föremålsnära forskning som metod och den pågående teoriutveckling-
en kring materialitet och materialens agens i sociala relationer påvisar vikten 
av samlingarnas fortsatta varande och tillgänglighet. Som redovisats under 
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”Material och relationer” har fotografi, både som material och praktik, 
blivit ett viktigt forskningsområde internationellt, och det har också ut-
vecklats som fält för samlingsforskning på museer (Edwards och Morton 
2015). I Sverige har Silvén undersökt Nordiska museets samling av Ernst 
Mankers fotografier av samer (Silvén 2015a) som en del i ett omfattande ar-
bete med att komplicera frågan om hur samiskt kulturarv konstruerats ge-
nom majoritetssveriges rasbiologiska och koloniala utifrånperspektiv (ibid. 
2015b). För närvarande pågår mindre studier på delar av de fotografiska 
samlingarna vid Nordiska museet och Världskulturmuseerna, och National-
museum, som tidigare överlämnat sin fotografiska samling till Moderna 
museet, har under de senaste tolv åren utvidgat sin porträttsamling med 
fotografi. Vid Nationalmuseum pågår också en omvärderingsprocess där 
vissa fotografier, som tidigare kategoriserats som dokumentation, nu upp-
graderas och transformeras till samlingsföremål. Trots att den här rappor-
ten inte fokuserar på samlingars vårdande har utredningen identifierat en 
brist vad gäller ansvarstagandet för fotografiskt material som kulturarv, 
vilket därmed äventyrar fotografi som ett framtida forskningsfält med god 
vetenskapsteoretisk nivå. Materialet benämns inte i den senaste museiut-
redningen, SOU 2015:89, och regeringsuppdrag för ansvar om  bevarande 
saknas. Fotografifrågan har framförts till Kulturdepartementet som en 
önskan om en översyn av det fotografiska fältet i Sverige genom Nätverket 
nationellt ansvar för fotografi i Sverige, och drivs främst av Eva Dahlman 
och Björn Axel Johansson.

Historiska museets akademiska skriftserie ”Studies”  återupplivades 2009, 
och Forskning vid museer liksom den kritiska antologin Ett  museum måste 
irritera om museets historia och möjliga framtid ingår i serien (Grundberg 
et al 2015). En av de senaste publikationerna är rapporten  Skarpnäckslägret: 
Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i 
Skarpnäck (Arnberg et al 2017). Den redogör för forskningsprojektet I sta-
dens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser under  1900-talet, 
som är ett led i Historiska museets nya policy att fylla i de luckor man 
identifierat i samlingarna, varav Sveriges nationella  minoriteter utgör en 
del. Projektet har samlat in samtida romska berättelser och arkeologiskt 
material och därmed expanderat och utmanat befintliga arkiv  dominerade 
av utifrånperspektiv på romska arv och varanden. Det berör således en 
600-årig historia av migration och marginalisering i Europa.  Forskningen 
leddes av Charlotte Hyltén-Cavallius och Lotta Fernstål, och utfördes i 
samarbete med É Romani Glinda, Institutet för språk och folkminnen, 
Mångkulturellt centrum, och Stiftelsen Kulturmiljövård, samt med stöd 
av Riksantikvarieämbetet. Utöver publikationen har forskningen presen-
terats som en del av utställningen History Unfolds på Historiska museet, 
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som avlutats i november 2017 och där konstnärsresidens utgjorde en cen-
tral del. Genom sin blottläggning av vita, manliga, kristna och koloniala 
maktordningar i konstruktionen av Sveriges nationella museer kan utställ-
ningen sägas följa kritiken inom den nya museologin. Den bygger också 
på den forskning som ligger till grund för Svanbergs bok Människosam-
larna: Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850–1950 (2015) som 
presenteras mer detaljerat nedan. Representationsfrågan kring vilka som 
synliggörs i museers utställningar utgör en av tre centrala frågor i Hyltén- 
Cavallius och Svanbergs gemensamma bok Älskade Museum: Svenska kultur-
historiska museer som kulturskapare och samhällsbyggare (2016). De övriga 
två, om hur museer arbetar med religion respektive nationalism och ultra-
nationalism, presenteras härefter i olika avsnitt.

Bland senare svenska avhandlingar inom museiforskning märks bland 
annat: Anna Samuelssons I naturens teater: Kultur- och miljösociologiska ana-
lyser av naturhistoriska utställningar och filmer (2008), Sociologiska institu-
tionen vid Uppsala universitet, Cecilia Axelssons En meningsfull historia? 
Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migra-
tion och kulturmöten (2009), Institutionen för humaniora, Växjö universitet 
samt följande från Göteborgs universitet: Per Widéns Från kungligt galleri 
till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal dis-
kurs ca 1814–1845 (2009) Idé- och lärdomshistoria, utgiven av Gidlunds för-
lag, Adriana Munozs From Curiosa to World Culture. The History of Latin 
American Collections at the Museum of World Culture in Sweden (2011), Insti-
tutionen för historiska studier, Mattias Bäckströms Hjärtats härdar: Folk-
liv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907 (2012) Institu-
tionen för litteratur, idéhistoria och religion, utgiven av Gidlunds förlag; 
Annika Bünzs Upplevelser av förhistorier. Analyser av svenska arkeologiska 
museiutställningar (2015), Institutionen för historiska studier; Johan Lunds 
Museet vid Korsvägen (2016), Institutionen för filosofi, lingvistik, och ve-
tenskapsteori, Staffan Lundéns Displaying Loot: The Benin Objects and the 
British Museum (2016), Institutionen för historiska studier.

Historia och etik 

Det tidigare nämnda repatrieringsärendet, då mänskliga kvarlevor vid 
Etnografiska och Historiska museet återfördes till Australien 2004, ska-
pade stor uppmärksamhet och ställde etiskt grundade frågor om svenska 
museisamlingar. På uppdrag av regeringen görs en inventering av deras 
innehåll under 2005–2006, och den visar att en stor mängd av materialet 
består av samiska kvarlevor (Drenzel et al 2016). Intresset leder till mer 
forskning och iscensättningen av utställningen (O)mänskligt inom ett sam-
arbete mellan Världskulturmuseerna och Forum för levande historia. Ett 
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flertal projekt som behandlar fallstudier av tidiga resor och expeditioner, 
där Etnografiska museets mänskliga kvarlevor införskaffats,  presenteras 
i antologin Mänskliga kvarlevor: Ett problematiskt kulturarv (Hallengren 
2010). Det sista kapitlet ägnas åt motsättningar och samverkan mellan 
ursprungssamhällen och osteologer, där nya vetenskapliga metoder för 
skelettundersökningar kan påvisa individers och gruppers hälsostatus och 
därmed blir ett möjligt argument mot återföring. Samtidigt med uppdrags-
inventeringen av mänskliga kvarlevor genomför Sametinget och Ájtte, 
svenskt fjäll- och samemuseum, en undersökning av hur samiskt kulturarv 
hanteras på svenska museer. Sametingets representanter ställer krav på en 
fullständig redogörelse av museernas innehav av samiskt skelettmaterial, 
repatriering av mänskliga kvarlevor för rätten till den egna historien och 
förfädernas återbegravningar, samt information om hur museerna inför-
skaffat materialet. Samerna menar att kravens realiserande skulle innebära 
ett erkännande av den rasism de utsatts för och därmed utgöra en möjlig 
väg mot försoning, men debatter kring olika genomföranden pågår fortfa-
rande (Drenzel et al 2016: 12, 28). 

Svanberg undersöker Sveriges gamla anatomiska samlingar av mänskli-
ga kvarlevor genom de nya frågeställningarna kring etik och samlingarnas 
potential att berätta om svensk rasvetenskap och människosyn ur ett his-
toriskt perspektiv. Resultaten läggs fram i boken Människosamlarna och de 
visar att mänskliga kvarlevor utgjort en väsentlig del av de  svenska museer-
nas framväxt (Svanberg 2015). Detta gäller även de europeiska, men de ges 
inte något större utrymme i Svanbergs projekt. Insamlandet har sin grund 
i främst den anatomiska vetenskapen, och redan under 1500-talet börjar ut-
övarna ackumulera kroppsdelar vid offentliga dissektioner som genomförs 
på anatomiska teatrar för att utröna hur människan fungerar. Vid 1800- 
talets mitt etableras anatomiska institutioner för medicinsk forskning och 
de skapar egna museer för sina insamlade objektifierade kroppsdelar. Mu-
seerna integreras i undervisningen men blir också intressanta besöksmål 
för allmänheten under århundradets andra hälft. Den anatomiska veten-
skapen utgör då en stark auktoritet i samhället, och när den fysisk-antro-
pologiska rasbiologiska grenen utvecklas, som klassificerar mänskligheten 
enligt en evolutionshierarki med vita nordeuropéer högst (eg. de samlande 
männen), blir den dels styrande för en samhällshierarki, dels för museers 
representationer av världen. Den motiverar insamlandet av ytterligare kra-
nier för mätning, typologisering och uppvisning tillsammans med gips-
byster både i Sverige och genom expeditioner till platser där man i enlighet 
med evolutionismen tror att lokala kulturer kommer att dö ut. Kvarlevor 
från minoriteter och urfolk samt arkeologiska fynd utgör stora delar av 
samlingarna, men Svanbergs studie visar att de flesta härrör från fattiga 
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stockholmare som levt på institution och/eller inte haft släktingar som 
kunnat betala deras begravning. Här följer Sverige Storbritanniens praxis 
då man anser att institutionaliserade individer innehar en skuld att betala 
till samhället. Anatomins rasbiologiska specialområde sammanvävs tyd-
ligt med det större nationalistiska projektet i utställningen Svenska folkty-
per som produceras 1919. Svanberg visar hur utställningspraktiken nu fått 
tydligare pedagogiska inslag där de yttre och inre drag som sägs identifiera 
det svenska utöver gipsbyster iscensätts med hjälp av texter och kartor som 
visar utbredning av de grupper som ansågs ha dålig inverkan på den rena 
svenskheten (2015: 166). Studien redogör för de nätverk som samlandet gav 
upphov till och den information man trodde sig kunna utröna, men också 
avhumaniseringen i den process som transformerar människokroppar till 
vetenskapliga preparat. Svanberg menar att alla insamlade museiföremål 
har utsatts för liknande omvandlingar då de indelats i förutbestämda ka-
tegorier och blivit fråntagna de egna historiska och kulturella samman-
hangen (ibid: 219).

Statens historiska museer fick kort efter publiceringen av Människosam-
larna i uppdrag av regeringen att tillsammans med Statens museer för 
världskultur genomföra en undersökning av hur mänskliga kvarlevor han-
teras på svenska museer, hur etiska frågor implementeras, på vilka sätt  olika 
museer samarbetar kring ämnet samt att belysa  forskningsperspektiv. 
Forskningen har delvis bedrivits i samarbete med Sametinget och den re-
sulterande rapporten Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer: En kun-
skapsöversikt argumenterar för ökade insatser och fördjupad forskning vad 
gäller kvarlevor från minoritets- och urfolk samt att nationella  riktlinjer 
(utöver existerande internationella och uppdragsarkeologiska) för hur 
mänskliga kvarlevor bör hanteras på museerna ska arbetas fram (Drenzel 
et al 2016).

Religion och kultur

Just nu genomför Grinell forskningsprojektet Museologiska inramningar av 
islam i Europa. Det undersöker dels hur islam förhåller sig till diskussioner 
om identitet och kulturarv och dels hur islam representerats i museiutställ-
ningar. Fokus ligger tidsmässigt på perioden efter 1945 och platsmässigt 
på Tyskland och Storbritannien, men delvis även Sverige. Grinell betonar 
vikten av nära samarbete med akademin för att intensifiera den veten-
skapsteoretiska utvecklingen och därför är projektet placerat vid Göte-
borgs universitet, på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 
samt i affiliering med Institutionen för kritiska kulturstudier. Macdonald, 
som för närvarande agerar rådgivande för en ny utställning på Museet  
för islamisk konst i Berlin, finns med i projektets referensgrupp. I  artikeln 
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”Muslimskt kulturarv i Sverige och Europa?” lyfter Grinell fram att det 
finns både idémässiga och materiella delar av Europas arv som visar på 
lång muslimsk närvaro, i Spanien sedan 700-talet och i Sverige sedan 900-
talet, och menar vidare att eftersom dessa inte definieras som europeiska 
kulturarv sker indelningarna på ideologisk snarare än faktisk grund (2016). 
I centrala publikationer om västerländska kulturarv är dessa islamiska 
aspekter endast nämnda i förbigående, med undantag för Macdonalds 
bok Memory lands från 2013. Genom en historisk översikt visar Grinell 
hur olika kulturellt grundade stereotypiseringar av muslimer och sentida 
omvälvande händelser utvecklats till ett fokus på islam som religion, som 
dels står i motsats till det moderna Europa, dels vänder sig mot muslimska 
migranter. Eftersom muslimer exkluderas från definitioner av europeiska 
kulturarv försvåras också deras möjligheter att identifiera sig som européer. 
Grinell visar att termen kulturarv och idéer om dess betydelse för samtiden 
är en västerländsk sentida konstruktion och därför inte självklart kan län-
kas samman med islamiska föreställningar. Vidare  problematiseras förhål-
landet mellan religion och kultur inom islam, dock inte med utgångspunkt 
i att även termen religion är en västerländsk konstruktion som i många 
fall inte haft någon exakt översättning i andra delar av världen. Bristen på 
utrymme för muslimer att själva identifiera tillhörigheter och historiska 
arv kan delvis kopplas till diskussionen ovan under ”Museer växer globalt”, 
där människor i tidigare koloniserade områden utvecklat krav på lokala 
museologier kopplade till sina specifika världsuppfattningar.

Sedan 11 september-attackerna har flera museer genomfört nya utställ-
ningar med ambitionen att skapa förståelse för islam, men Grinell  menar 
att syftet begränsas genom urvalen (2016). Iscensättningarna baseras på 
museernas äldre föremål från Mellanöstern insamlade genom det sena 
1800-talets idé om en muslimsk civilisation vars storhetstid var över, och 
exkluderingen av islams historiska närvaro i Europa liksom av samtida 
föremål gör enligt Grinell att äldre stereotyper reproduceras i stället för 
att ifrågasättas. Islam framställs inte heller som en möjlig identitet bland 
besökarna, de inbjuds enbart att betrakta den främmande andre. Det ak-
tuella projektet har dock bidragit till en nyskapande del i utställningen 
Korsvägar på Världskulturmuseet i Göteborg, där Mecka utgör noden för 
globala rörelser bland muslimer och gestaltas genom föremål som används 
vid dagens pilgrimsfärder.

De europeiska museerna konstruerade den sekulära kategorin islamisk 
konst för sina samlingar från Mellanöstern och ansåg sig därmed upphöja 
föremålen från sina vardagliga socioreligiösa sammanhang. När religiösa 
aspekter av denna konst undersökts och omskrivits har detta skett fram-
för allt utifrån sekulära ramverk. I ett specialnummer om sekularitet i den 
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samtidskonstinriktade tidskriften PARSE, ett tema som också ramade in 
2017 års konstbiennal i Göteborg (GIBCA), komplicerar Grinells bidrag 
redaktörernas och kuratorernas utgångspunkt i dikotomierna mellan kyrka 
och stat, respektive det heliga och det sekulära, genom att visa på betydligt 
mer rörliga och varierade uppfattningar inom islamiska idéer och prak-
tiker (2017). En av de frågor som debatteras är om den sekulariserade så 
kallade islamiska konsten behöver islamiseras för att kontextualiseras och 
begripliggöras i samtiden. Vid ett något tidigare forskningsprojekt på Etno-
grafiska museet i Stockholm var utgångspunkten i stället det  postsekulära, 
med hänvisning till Jürgen Habermas teori från 2008 som belyser hur re-
ligiösa tillhörigheter i Europa fortlever och växer trots att regionen gene-
rellt kommit att uppfattas som sekulär (Gustafsson Reinius 2011, 2013). 
Under ledning av Gustafsson Reinius användes Habermas modell för att 
undersöka museets kraftladdade ting, från mer välkända världsreligioner 
men också från de trosföreställningar och praktiker som exkluderats som 
primitiva genom den evolutionistiska världsordningen. Ingående delar var 
också Erik Ottosson Trovallas analys av Muhammedkarikatyrernas syn-
liggörande av kopplingen mellan religion och politik inom islam, och Ylva 
Habels undersökning av hur populärkulturella omskapningar av vodou 
skett genom att västvärlden projicerat sin rädsla och fascination för kultu-
rell skillnad på religiös praktik som uppfattats som främmande.

Nationalism och ultranationalism

Rapporten har visat att de tidiga europeiska museerna, med evolutionis-
men, rasbiologin och den västerländska sekulära moderniteten som teo-
retiska utgångspunkter, varit centrala i skapandet av en specifik hierar-
kisk världsordning som legitimerat koloniala projekt. Den visar också att 
museerna varit viktiga för hur Europas nationalstater och deras föreställda 
gemenskaper konstruerats i förhållande till varandra (se även Aronsson 
och  Elgenius 2015) samt att de europeiska förhållningssätten genererat 
motstånd och krav på lokala museologier och nya museer i olika delar av 
världen. Frågorna om inkludering och exkludering i förhållande till en 
gemenskap ställs på sin spets i Europa och USA i dag genom ökningen av 
den högerextrema ultranationalismen. I Älskade Museum diskuterar Hyltén-
Cavallius och Svanberg hur museer kan förhålla sig till denna utveckling, 
och författarna söker identifiera avgränsningar mellan samtida nationalis-
mers vardagliga existenser och deras extrema former med utgångspunkt 
i ett svenskt perspektiv (2016). Hyltén-Cavallius och Svanberg använder 
Peter Aronssons term ”historiebruk” för att analysera ultranationalismens 
användning av historia och kulturarv för att underbygga den fientlighet 
som rörelsen riktar mot individer och företeelser som identifieras som hot 
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mot en ren svenskhet. Hoten mot Historiska museet efter iscensättningen 
av en ny problematiserande vikingautställning, liksom relaterade diskus-
sioner på nätforum som Avpixlat, används som huvudexempel i undersök-
ningen. Författarnas analys visar att det ultranationalistiska historiebruket 
framställer islam och muslimer som det största hotet för svensk identitet 
och att ny forskning avfärdas som konspirationsteorier baserade på en viss 
politisk hållning i stället för på kunskap. Sanningen söks i stället i nord-
iska myter och äldre litteratur med rasideologiskt urval (se till exempel 
tidigare beskrivning av utställningen om svenska folktyper) samt i svenska 
Wikipedia. Rörelsen visar ett visst intresse för ny DNA-forskning, men 
bara i den populariserade form som möjliggör kopplingar till rasbiologiska 
perspektiv. Samtidigt synliggör författarna att skillnaden mellan vardaglig 
nationalism och ultranationalism utgörs av grader snarare än olika ideo-
logier. Nationalistiska rörelser och nationella institutioner brukar gene-
rellt historia och kulturarv i skapandet av samtida tillhörighet och möjliga 
framtida gemenskaper, men övergår i extremism i och med att kraven på 
homogenitet radikaliseras i den inkluderade gemenskapen och diskrimi-
neringen mot de exkluderade tar sig aktiva och våldsamma uttryck. För-
fattarna argumenterar för nödvändigheten i att museianställda integrerar 
mångtydigheterna och komplexiteterna i ny historisk forskning för att inte 
agera medskapande åt de ideologier som extremnationalismens förenk-
lade och diskriminerande världsbild är beroende av. Som kulturhistoriskt 
museum går det att göra skillnad genom väl avvägda urval, och det ansva-
ret bör de åta sig (Hyltén-Cavallius och Svanberg 2016: 70–76). 

Konstnärlig forskning

Konstnärers undersökningar på och kritik av museers verksamheter, pre-
senterade ovan under ”Representation och identitet” genom Fred Wilson, 
utvecklas internationellt och blir så småningom en del av flera svenska 
museers verksamheter. Arbetssätten varierar, från konstnärers egeninitie-
rade utifrånkritik, via konstnärsresidens organiserade inifrån  institutionerna, 
till undersökningar som integrerats i den akademiska  disciplinen konst-
närlig forskning. Just Wilson engageras för ett residens av Statens museer 
för världskultur inför etableringen av myndighetens Göteborgsdel. När 
det nya Världskulturmuseet invigs 2004 presenteras Wilsons utställning 
Site Unseen: Dwellings of the Demons där han synliggör de  maktrelationer 
museets samlingar skapats genom och ställer frågor kring huruvida de 
lever kvar i samtida representationer. Utställningen blir en  tankeväckande 
kommentar till det nya museets ambition att vara avkoloniserat och demo-
kratiskt. Myndigheten genomför även ett konstnärsresidens på Etnografiska 
museet under 2015 inom ramen för det EU-finansierade  samarbets projektet 
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”Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage” (SWICH). Här 
undersöker konstnären Jacqueline Hoang Nguyen museets fotografiska 
samlingar, också i relation till personlig historia, och hennes följande 
utställning Black Atlas problematiserar de asymmetriska relationer som 
format insamlingsmetoderna. Installationer och verk skapade genom 
främst konstnärsresidens utgjorde en stor del av iscensättningen av den 
redan nämnda utställningen History Unfolds på Historiska museet. Under 
dessa residens bidrog konstnärerna till att ställa frågor om det övergri-
pande temat om hur historia och kulturarv konstrueras. Ett exempel är 
Esther Shalev-Gerz som genom insamlande av nyanlända flyktingars 
berättelser om vilka föremål de valt att bära med sig hemifrån vidgat för-
ståelsen för relationer mellan person och ting, men också om vad det inne-
bär att fly och vara flykting. Konstnärernas undersökningar och dialoger 
med museets samlingar har i sin tur analyserats och lett till en ny publika-
tion (Aronsson et al 2017). Bland konstnärer pågår samtidigt en debatt om 
huruvida dessa uppdrag har en restriktiv instrumentaliserande effekt på 
den egna undersökande verksamheten och snarare fungerar som ett slags 
markör för museet som nyskapande mötesplats. Som en följd av konstnärs-
residens vid etnografiska museer har forskare samtidigt lyft fram ett behov 
av att diskutera vad som definierar samtidskonst och hur den relaterar till 
befintliga samlingar (Geismar 2015).

Konstnärlig och praktikbaserad forskning har etablerats som  akademiska 
discipliner internationellt sedan början av 2000-talet. Denna utveckling 
har skett i interaktion med debatter om vad forskning och kunskap är ge-
nerellt, såsom legitimiteten i erfarenhetsbaserad kunskap i relation till den 
traditionellt dominerande tankebaserade kunskapen (Ingold 2013; Borg-
dorff 2012), och utvecklingen blir även en fråga för möjliga metoder och teo-
retiska ramverk inom museiforskning. Hittills har inget av de projekt som 
finansierats av Vetenskapsrådet inom konstnärlig forskning i Sverige fo-
kuserat på material och verksamheter inom museer och  kulturarvsmiljöer. 
Dock ingick Medelhavsmuseet i Roland Ljungbergs doktorandprojekt i 
konstnärlig forskning vid KTH, där flera konstnärer och hantverkare ba-
serade på Konstfack samarbetade kring metodutveckling, kritisk reflek-
tion och gestaltning (2006: kap 4). Projektet vävde samman konst och ar-
keologi via Emma Göransson, och utställningen Pompeji – tid och rum 
presenterades som ett delresultat på museet 2006 (pers. komm.). Just nu 
genomför Mireia c. Saladrigues ett doktorandprojekt i konstnärlig forsk-
ning på Bildkonstakademin i Helsingfors,  Behaving Unconventionally in 
Gallery Settings, där hon undersöker de föränderliga relationerna mellan 
verk, besökare, konstnär och rum, med fokus på gallerier och museer för 
konst (både reella och virtuella) (pers. komm.). Relationerna, och deras 
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potential för till exempel subversiv respons, kommer delvis att undersökas 
genom att ickekonventionella situationer framkallas av konstnären i gal-
lerimiljön. Projektet handleds av Jan Kaila och Hito Steyerl. Konstnärers 
växande intresse för vad konstmuseer är och gör utifrån ett forskande per-
spektiv var också drivande för ett samarbetsprojekt mellan Malmö konst-
högskola och Malmö konstmuseum under 2016–2017. Matts Leiderstam, 
som genomfört ett flertal egeninitierade forskningsprojekt vid  konstmuseer 
(bland annat kring arkiv, proveniens och ägande), skapade då en master-
kurs där studenterna undersökte museet som plats för konstnärliga inter-
ventioner (pers. komm.). Studenternas teoretiskt och praktiskt grundade 
projekt utvecklades inom museets verksamheter under ett läsår och re-
sulterade i utställningen Museet. Cecilia Widenheim var medkurator för 
utställningen och medorganisatör för det uppföljande seminariet Artistic 
Research and the Museum som genomfördes i november 2017. Konstnärlig 
forskning arbetar kontinuerligt med att definiera sitt fält i förhållande till 
andra kunskapsområden och diskuterar samtidigt vad som separerar aka-
demiskt formaliserade projekt från övrig konstnärlig forskning, där exem-
pelvis konstnärsresidens ingår. Enligt Leiderstam bör konstnärlig forsk-
ning och kunskapsutveckling på museer innefatta att en konstnär arbetar 
med museets arkiv och samlingar, använder forskningsliknande praktiker, 
samt skapar rumsliga gestaltningar utifrån vad som hittats (pers. komm.). 
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De fyra volymerna av The International Handbooks of Museum Studies visar 
på omfattningen av samtida internationell museiforskning, och  volymernas 
inbördes strukturer, där flera former av tematiseringar och frågeställningar 
står i intersektion med varandra, visar på kunskapsfältets mångfasetterade 
utveckling. Komplexiteten i den inledande volymen Museum Theory kan ses 
som en strategi för att undvika de förenklingar som skapats genom tidigare 
fixerande kategoriseringar, och redaktörerna Andrea Witcomb och Kylie 
Message formar boken till en process i tid och rum.  Rörligheten blir en 
installation av tredimensionella nätverk där vi kan skapa egna stigar uti-
från specifika intressen, och den blir därmed analog med det utställnings-
ideal som beskrivs i introduktionen där museibesökaren med begränsad 
styrning blir medaktör i formandet av sin egen erfarenhet och förståelse. 
Redaktörerna utgår samtidigt från den tydliga hypotesen att alla aspekter 
av museiverksamhet alltid varit politiska. Flera av bidragen debatterar den 
fortsatt aktuella frågan om huruvida museer är och/eller bör vara engage-
rade i samtidspolitik kring till exempel mänskliga rättigheter och klimat-
frågor, samt hur teoretiska förändringar inom museistudier instrumentali-
serats till aktivism och politisk förändring (2015: xli–xliv). 

Den mångfasetterade utveckling som intensifierats sedan museiforsk-
ningens andra fas och etableringen av museistudier som ett specifikt kun-
skapsfält har fortsatt att expandera över och inom olika discipliner. Där-
utöver fokuserar flera unga interdisciplinära områden på museirelaterade 
frågor, såsom kulturstudier, kulturarvsstudier, minnesstudier, turismstu-
dier och kuratoriska studier, och samma forskares publikationer berör ofta 
flera fält (såsom Basu och Modest 2015; Kirshenblatt-Gimblett 1998; Mac-
donald 2013). Redaktörerna för Museum Theory menar dock att museistudier 
nu behöver argumentera tydligare för vad deras specifika kunskapsområde 
är (Witcombe och Message 2015: xli–xliv). De definierar ett problem i att 
den museiforskning som skett inom enskilda discipliner fokuserat på teo-
rier och frågeställningar specifika för dem snarare än att undersöka hur 
de sammanfaller med övrig museiforskning, vilket därmed skapat glapp 
i uppbyggnaden av museistudier som särskilt område. Kulturstudier de-
finieras samtidigt som den mest närliggande disciplinen, och paralleller 
dras dels genom liknande medvetenhet kring representationsfrågor och 
risker med exkludering, dels betoningen av att etablera partnerskap med 
ursprungssamhällen och andra marginaliserade grupper (se vidare Golding 
och Modest 2013), men även vikten av att befästa etiska  överenskommelser 
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(se även Yerkovich 2016). Dessa likheter hänvisas till att båda fälten foku-
serat på möten mellan olika kulturer och disciplinära perspektiv och att 
de berikat sin teoriutveckling genom dessa möten (Witcomb och Mes-
sage 2015). 

Witcomb och Message påvisar att museistudier är unika genom att forsk-
ningsområdet utgörs av en specifik typ av plats (2015: xliv). Medan den nya 
museologin definierat museer som stridbara platser och den  andra fasen 
betonat nyansering och komplexitet presenterar Museum Theory museer i 
den tredje fasen som sammanbindande. Från att ha ansetts utöva auktori-
tet förstås museer som platser för möten och interaktion: mellan besökare 
och utställning, i det vardagliga museiarbetet samt mellan olika discipliner 
och teoretiska perspektiv. Mötena skapar utrymme för det oförutsägbara 
och oplanerade, vilket kan leda till dissonans såväl som konflikt. I sökan-
det efter en metod med kapacitet att binda samman museistudier som ett 
specifikt fält vidareutvecklar redaktörerna Nicholas Thomas antropologis-
ka utgångspunkt i det konkreta fältarbetet och vardagens oförutsägbarhe-
ter som metodologiskt verktyg också inom museer (Thomas 2010: 3 i Wit-
comb och Message 2015: xxxv). Witcomb och Message argumenterar för 
att det är just denna oförutsägbarhet, eller ”kontingens” (contingency), som 
möjliggör teoriutveckling och därmed produktiv forskning inom museer 
(2015). I stället för den höga abstraktionsnivå den nya museologin kom att 
kritiseras för, som i sin ambition att tänka nytt ibland använde teoretiska 
modeller utan anknytning till museiverksamhet, betonar  redaktörerna 
vikten av en praktiknära forskning med inifrånperspektiv där museet är 
dess metod och teoriutvecklare. Intresset för den praktiska verksamheten 
synliggörs också i att en tredjedel av bidragen i Museum Theory består av 
museianställdas kritiska reflektioner kring deras arbete.

The International Handbooks består av tre volymer utöver  Museum  Theory: 
Museum Practice som avser att lyfta fram praktiker som inte uppmärk-
sammats i tidigare teoretiska analyser, Museum Media som fokuserar på 
hur arkitektur, rumslighet och olika medier används i utställningar samt 
Museum Transformations som belyser de sociala, kulturella, politiska och 
ekonomiska processer som antas påverka museer i framtiden. Trots upp-
delningen mellan teoretiska och praktiska volymer betonar huvudredak-
törerna Macdonald och Rees Leahy i den övergripande inledningen att 
gränsdragningen blir alltmer otydlig eftersom mängden kritiska prakti-
ker och praktikbaserade forskningsprojekt ökar i antal (2015: xxii). I dag 
pågår således en omfattande mängd forskningsprojekt med museianknyt-
ning och några aktuella områden presenteras här för att sedan samman-
länkas med de övergripande tematiska forskningsfrågor som redaktörerna 
för Museum Theory anser vara centrala.
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Migration och minne 

Den globala ökningen av migration och flykt och relaterade frågor om 
integration fortsätter att vara centrala ämnen inom museiforskning och 
museers verksamheter. Antologin Museums, Migration and Identity in 
Europe: Peoples, Places and Identities undersöker hur museer kan vidareut-
veckla sin relevans för mångkulturella samhällen genom inkluderande för-
hållningssätt (Whitehead et al 2015). Platser ges stor betydelse: som dri-
vande kraft i identitetsskapande, som epistemologisk struktur på museer, 
och som manifesterad i materiella objekt. Identitetsbegreppet motiveras 
som fruktbart genom sin etablering både inom och utom akademin, men 
redaktörerna redogör också för hur många forskare valt att använda  termer 
som tillhörighet och positionalitet för att möjliggöra ett kritiskt och nyan-
serat förhållningssätt till den politik som kommit att förknippas med 
begreppet identitet. 

Museers olika iscensättningar av migration och deras respektive effek-
ter är en av antologins kärnfrågor, och två huvudstrategier diskuteras i för-
hållande till deras potential att generera empati mellan olika sociala och 
kulturella grupper på en plats. Dessa strategier differentieras främst ge-
nom huruvida migration bör representeras som en del av en större berät-
telse eller som unika erfarenheter. I den första utgör plats en central del 
av identitetsskapande, medan den andra lyfter fram sociala relationer som 
tillhörighet. Ullrich Kockel tar sin utgångspunkt i ett Europa som definie-
ras av rörliga etniska frontlinjer och analyserar de två strategierna utifrån 
ett perspektiv som uppmärksammar risk. Kockel menar att en utställning 
som fokuserar på en grupps särskilda kultur riskerar att essentialisera den 
och kan därmed dels bli ett hinder för integration, dels möjliggöra ökande 
rasism. En som belyser migration som en del av ett vidare sammanhang 
riskerar å andra sidan att uppfattas som ignorant inför särskilda erfaren-
heter av utsatthet och att dölja strukturella ojämlikheter och diskrimi-
nering (Kockel 2015: 90). Tugba Tanyeri-Erdemir och Gözde Cercioglu 
 Yücel jämför strategierna genom två utställningar om turkiska migranter i 
Tyskland, och de menar att tillvägagångssätten kompletterar varandra och 
tillsammans är gynnsamma för både värdsamhälle och migrantgrupper. 
Migranternas del i den större berättelsen har presenterats på ett grann-
skapsmuseum i Berlin, Friederichschain-Kreuzsburg Museum, och här 
har kuratorerna utgått från den mottagande platsens perspektiv och syn-
liggör migranter och mångkultur som en del av dess historia och identi-
tet, och därmed också en del av dess kulturarv. De unika berättelserna har 
iscensatts på ett forskningscentrum i Köln, etablerat av turkiska migran-
ter, Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in  Deutschland. 
Presentationen utgår här från migranternas erfarenheter och behov av att 
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bevara sina komplexa minnen för kommande generationer och önskan att 
dela dem med platsens övriga invånare. Enligt Tanyeri-Erdemir och Yücel 
bidrar båda utställningarna till att stärka de turkiska migranterna och visa 
på lyckade former av integrering, i det första fallet genom att synliggöra 
gruppens delaktighet i att forma ett mångkulturellt grannskap och i det 
andra skapas empati för deras kamp för att finna sig tillrätta och återskapa 
sin identitet (2015: 250).

I migranternas berättelser blir minne en betydelsefull del av deras kultur-
arv och identitetsskapande. Minne har kommit att förstås som ett viktigt 
socialt och kulturellt fenomen, och Macdonald presenterar sin forskning 
om dess framväxt och mångsidighet i Europa genom boken Memorylands: 
 Heritage and Identity in Europe Today (2013). Macdonald menar att kulturarv 
och kulturmiljöer är en central del av Europas många minneskomplex men 
återkopplar också till Kirshenblatt-Gimbletts ovan nämnda analys av hur 
platsers inkorporering i metakulturella värderingar som kulturarv förändrar 
dem och deras invånare samtidigt som utnämningen avser att bevara dem.

Medan Tanyeri-Erdemir och Yücel enbart använder museer och utställ-
ningar som metod för att förstå sina forskningsfrågor om migration och 
integration, och därmed forskar på museer, undersöker Macdonald min-
ne främst utifrån européers erfarenheter, praktiker och  materialiseringar 
bortom museet som plats. Utifrån Witcomb och Messages betoning av 
museet som metod i museistudier kan Macdonalds projekt inte fullt inklu-
deras i detta kunskapsfält. Eftersom minne som socialt och kulturellt fe-
nomen är relevant för museers verksamheter kan studien dock förstås som 
forskning för museer (även om museer då kan bytas ut mot en mängd andra 
fält). Samtidigt gör inkluderingen av analyser kring museers minnesverk-
samheter att studien kan definieras som forskning om museer. Macdonald 
positionerar Memorylands inom minnesstudier även om hennes främsta 
forskningsgärning är dedicerad museistudier och museologi. I inledning-
en redogör hon för en avgränsning mellan minnesstudier och kulturarvs-
studier där det första området intresserar sig för kollektiva och individuella 
minnen i förhållande till psykologi, överföring och sanningshalt, medan 
det andra fokuserar på materialitet, bevarande och värde. Inom det nyare 
fältet kritiska kulturarvsstudier läggs större vikt vid ifrågasättande av hur 
värde identifieras och vilka konsekvenser det får (Macdonald 2013: 17).

Minne och kulturarv är också kopplade till framtiden. Macdonald be-
tonar att dåtiden ständigt omkonstrueras i samtiden och att fenomen som 
nostalgi riktade mot specifika minnen kan bli drivande för hur vi utvecklar 
vår framtid (2013: 220). Kockel visar att även om våra relationer till platser 
oftast diskuteras i termer av att de skapas via kopplingar till det  förgångna, 
påverkas de också av föreställningar om var vi helst vill vara. Han ställer 
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därför frågan om det är möjligt att utöka alla de museer som befäster spe-
cifika kulturarv som centrala för en gemensam europeisk identitet med 
museer som riktar frågan om tillhörighet mot framtiden (2015: 97).

Klimatförändringar och framtid 

Accelererande klimatförändringar och frågor om en socialt, ekonomiskt, 
och miljömässigt hållbar framtid utgör i dag en central del i samhällsde-
batter och i många museers verksamheter. Inom museiforskningen och 
bland museianställda undersöks klimatförändringarnas sociala effekter 
och hur de kan iscensättas för att skapa reflekterande framtidstro snarare 
än skuldkänslor och passivitet (Cameron och Nielson 2015; Janes 2016: del 
4; Newell et al 2017). Antologin Curating the Future: Museums, Community 
and Climate Change betonar museers förmåga att sammanföra människor 
från olika grupper och sammanhang, och redaktörerna menar att en var-
sam relationell kureringspraktik som tar hänsyn till skillnad kan utveckla 
nya gemenskaper som bygger på att människor är engagerade i samma 
fråga (Newell et al 2017). Verksamheter som uppmärksammar variationer 
av klimatets sociala betydelser i olika kulturella kontexter och tar sig tid 
att lyssna på olika slags respons bedöms ha betydligt större möjligheter 
att skapa insikt och handling än de som återupprepar nyhetsmediernas 
snabba polariseringar av förenklade ståndpunkter. Föremål från samlingar 
och kraften dels i deras inneboende berättelser, dels i deras förmåga att 
framkalla nya föreställningar om framtida möjligheter utgör grunden för 
arbetet, och redaktörerna argumenterar för att kuratorer bör uppmärk-
samma såväl känslomässiga, förkroppsligade och analytiska aspekter av 
föremålens och berättelsernas effekter. De förespråkar utvecklandet av en 
ekologisk museologi som uppmärksammar det intima förhållande mellan 
natur och kultur som klimatförändringarna synliggör och som därmed 
ställer nya frågor om uppdelningen mellan kultur- och naturvetenskaper. 
Redaktörerna argumenterar vidare för att goda iscensättningar av klimat-
påverkan och andra aktuella frågor är beroende av att museer förnyar sina 
samlingar med relevanta föremål. En ytterligare komplexitet består i att 
museer ibland har svårt att visa de negativa följderna av fossil bränsle-
förbrukning eftersom vissa är beroende av sponsorer som är delaktiga i 
oljeindustrin. 

Begreppet antropocene har föreslagits definiera en ny geologisk epok 
med fokus på att hela mänskligheten är delaktig i klimatets hotande för-
ändringsprocesser (ibid: 14). Curating the Future innehåller många  exempel 
på hur denna generella berättelse om mänsklig påverkan iscensatts, bland 
annat genom tre utställningar på Naturhistoriska museet i Stockholm. 
Den senaste, som öppnade 2004, inkorporerade också globala skillnader av 
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klimatförändringarnas effekter (Bergdahl och Houltz 2017). Rob  Nixons 
bidrag i antologin belyser skillnader från ett sociopolitiskt perspektiv och 
påvisar hur klimatförändringarna är sammanlänkade med en global orätt-
visa genererad av den neoliberala ekonomin, och att de människor som 
gjorts mest sårbara ekonomiskt också blir mest utsatta när klimateffekter 
slår till (2017). Kuratorers strategier kring iscensättningar av den generella 
respektive de partikulära berättelserna av klimatförändringarna är en pa-
rallell till dilemmat i Museums, Migration and Identity in Europe ovan och 
bör förstås som en central fråga inom samtida kureringspraktiker. 

Aktualiteter

Rapportens aktuellaste nedslag är baserade på artiklar och  bokrecensioner 
i tre av de för närvarande mest intressanta tidskrifterna för  museistudier: 
Museum & Society, Nordisk Museologi (Nordic Museology) och Museum Worlds: 
Advances in Research. Avsnittet inkluderar också Museum International, som 
ges ut av organisationen ICOM, samt ett tentativt förslag om potentialen i 
begreppsliggörandet av kroppen som arkiv. Dessa nedslag följs av en åter-
koppling till teorivolymen av The International Handbooks och redaktörerna 
Witcomb och Messages identifiering av den framtida museiforskningens 
huvudfrågor. Rapporten avslutas med en epilog baserad på en sci-fi-idé som 
presenterats i ett av de senaste numren av tidskriften Museum. 

Museum Worlds startades av Kylie Message och Conal McCarthy som en 
mångdisciplinär tidskrift fokuserad på världsomspännande tendenser, fall-
studier och teoriutveckling, och den vänder sig både till forskare i musei-
studier och till museianställda. Det första numret gavs ut 2013 och  tidskriften 
är därmed den nyaste av de tre. Ambitionen att vara i framkant för globala 
frågor kring museistudier har genererat en kompletterande webbplats som 
just nu diskuterar hur rörelsen Black Lives Matter (BLM) visas på Natio-
nal Museum of African American History and Culture i Washington DC 
(http://www.berghahnbooks.com/museum-companion/20171115). I num-
mer 5 2017 vidareutvecklas debatterna kring föremål, samlingar, kulturella 
perspektiv på ägande, tillgänglighet, kunskap och dialog. Numrets första 
sektion behandlar frågor om repatriering med utgångspunkt i dess rela-
tion till, och varande som, ritual och fördjupar därmed tidigare teoretis-
ka perspektiv med performativa och symboliska aspekter av återförande. 
Laura Peers, Lotten Gustafsson Reinius och Jennifer Shannon är redak-
törer och medförfattare för denna del. Den andra sektionen diskuterar hur 
etnografiska och etnologiska museer kan hantera sina problematiska delvis 
koloniala arv med fokus på en omdisponering av samlingarna som belyser 
deras kosmopolitiska potentialer för kulturell samlevnad.  Redaktörerna  
och medförfattarna Sharon Macdonald, Henrietta Lidchi och  Margareta 
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von Oswald begreppsliggör detta nytänkande som ”cosmo-opitimism”. 
Den senaste recenserade boken är Nicholas Thomas The Return of Curi-
osity: What Museums are Good for in the Twenty-First Century från 2016, 
där författaren arbetar vidare utifrån hans ovan nämnda betoning av mu-
seet och dess samlingar som metod. Thomas argumenterar för att  museers 
relevans ligger i deras kapacitet att generera nyfikenhet, en förmåga han 
menar är central för vår samtida heterogena värld. Med beaktande av den 
postkoloniala kritikens avfärdande av museers utställande av annanhet 
som kuriosa menar Thomas att samtida kuratorisk expertis kan använda 
föremål och deras effekter till att väcka besökarnas intresse och empati för  
olikheter och fenomen de inte känner till. De har således utvecklat en sär-
skild förmåga att använda nyfikenhet på ett inkluderande sätt, och Thomas 
hävdar att det är centralt för museer att behålla och stärka denna expertis 
(2016). 

Museum & Society lanserades 2003 av Gordon Fyfe, Kevin Hethering-
ton och Susan Pearce, och har sin hemvist vid institutionen för museistu-
dier vid Leicesters universitet. Via open access presenteras forskning på 
museer och andra kulturinstitutioner med fokus på samlingar och utställ-
ningar såsom kulturarvsmiljöer och gallerier. I volym 15 lyfter redaktö-
rerna fram museers potential att generera empati och förutsättningar för 
kulturell samlevnad. Amy Levin recenserar två nyutkomna böcker som 
belyser möjliga strategier när institutioners ambitioner att skapa empati 
möter motstånd (2017). De visar att den negativa responsen ökar i takt  
med att museer tar sig an kontroversiella ämnen och skapar frågor om huru-
vida alla perspektiv i en konflikt ska presenteras med samma känsla för 
förståelse. I den ena boken, Interpreting Difficult History at Museums and 
Historic Sites, beskriver författaren Julia Rose exempel på motstånd både 
från personal och besökare, som då en kurator fick i uppdrag att göra en 
utställning om slaveriet i USA mer komplex och inkluderande av svartas 
erfarenheter, och hon ger praktisk handledning utifrån specifika peda-
gogiska grepp. I den andra recenserade boken, Fostering Empathy through 
Museums, menar författaren Elif Gokcigdem att empati kan och bör läras 
ut, och ger exempel med global utblick. Båda böckerna menar att  enskilda 
personifierade berättelser är viktiga för att skapa empati hos besökaren, 
och även om texterna inte lyfts till skyarna av recensenten Levin menar 
hon att de bidrar till den ökande diskussionen om vilka roller känslor spe-
lar i utställningar (2017: 260).

Nordisk Museologi vänder sig främst till nordiska forskare inom museo-
logi och kulturarvsforskning men har också som ambition att stärka in-
ternationell samverkan. Silvén berättar att tidskriften firar 25-årsjubileum 
2018 och ger i och med detta ut ett specialnummer där de fem nordiska 
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länderna kommer att delge sin specifika syn på vad museologi är och gör 
utifrån respektive nations perspektiv. Samtidigt lanseras tidskriftens nya 
webbplats (pers. komm. nov. 2017). Från och med december 2017 har Silvén 
efterträtts av Svanberg som svensk landsredaktör. I det senaste digitalt till-
gängliggjorda numret av tidskriften presenterar Bodil Axelsson och Karl-
Emil Åkerö en undersökning av möten mellan LHBTQI-kollektivet och 
museer (2016). Författarna diskuterar den spänning mellan assimilation 
och separatism som de menar finns inom LHBTQI-kollektivet och hur 
den på webbplatsen Unstraight Museum, Världskulturmuseets utställning 
Playground samt flöden på bloggplattformen Tumblr kan relateras till kol-
lektivt minne, pedagogik respektive aktivism. Axelsson och Åkerö identi-
fierar en paradox mellan arkiverandets ordnande effekter inom det digitala 
museet och LHBTQI-aktivismens inriktning mot experimenterande och 
ständig förändring som återfinns på Tumblr. Samtidigt menar de att den 
senare plattformen kan inkorporeras i framtidens kulturarv och utgöra ett 
arkiv för ny forskning, vilket skulle innebära att rörligheten även här blir 
föremål för urval och tillrättalägganden. Queer- och LHBTQI-perspektiv 
beskrivs i Museum & Society som kontroversiella ämnen för samtida mu-
seer. Joshua Adair utmanar museernas tveksamma position i sin artikel ”O 
[Queer] Pioneers! Narrating Queer Lives in Virtual Museums” genom att 
visa hur Willa Catheri Foundations virtuella museum enbart  representerar 
queera identiteter som anses konventionella. Härmed döljer de många spe-
cifika sexualiteter och varanden, och enligt Adair måste museer våga ta sig 
an också det kontroversiella och på så sätt vidareutveckla sina verksam-
heter. Således följer han uppmaningen i Museum Frictions om att museer 
och kulturarvsinstitutioner måste våga inkorporera det riskabla (Kratz och 
Karp 2006).

Museum International är en tidskrift som syftar till att stärka utbytet 
av såväl interdisciplinär forskning som praktisk information om museer 
och kulturarv. Den gavs vid starten 1948 ut av Unesco, men publiceras se-
dan 2013 av International Council of Museums (ICOM), den största in-
ternationella organisationen för museer och museiexperter. ICOM invol-
verar 20 000 museer och 37 000 medlemmar i 141 länder och fokuserar på 
att skapa internationella standarder för museers verksamheter och ansvar, 
samt att tillsammans med Unesco verka för skydd av kulturarv (se http://
icom.museum/the-organisation/ 20171206). I volym 68, nr 3–4 av Museum 
International problematiserar Lizette Gradén och Tom Odell vilka stra-
tegier museer kan utveckla för att nå både en bredare allmänhet och sina 
respektive lokalsamhällen och samtidigt vara ekonomiskt hållbara (2016). 
Genom ett kulturekonomiskt perspektiv och en jämförande studie av 
Nordic Heritage Museum i Seattle och Skoklosters slott visar Gradén och 
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Odell att den neoliberala marknadsekonomin drivit fram en organisatorisk 
homogenisering av museer internationellt, och att den åsidosätter institu-
tionernas ibland mycket olika förutsättningar och möjligheter. De aktuella 
museernas implementering av strategierna ”edutainment”, där en position 
inom underhållningsindustrin prioriteras framför en entydig kunskaps-
förmedling, respektive ”new public management”, där verksamheten pro-
fessionaliseras utifrån kvantitativa data som genererar hög vinst, har re-
sulterat i en distansering gentemot deras lokalsamhällen. Härigenom har 
museerna avgränsats från sina specifika kulturarv och i det ena fallet för-
lorat sin nödvändiga förankring i lokala volontärers insatser. Författarna  
argumenterar för behovet av att använda kvalitativa nyanserande  modeller 
för att värdera museers verksamheter snarare än de enbart kvantitativa. 
Dessa modeller skulle kunna prioritera investeringar i pedagogik, forsk-
ning och strategier där museer kan vara mötesplatser för lokalsamhället 
utan att förlora den demokratiserande ambitionen att öppna samlingarna 
för en bredare allmänhet. Slutligen menar Gradén och Odell att den ho-
mogeniserande processen hindrar enskilda museer att till fullo utnyttja 
sina specifika kapaciteter, och att problematiken bör studeras närmare för 
att kunna öka den ekonomiska hållbarheten utifrån varje museums speci-
fika förutsättningar.

I motsättning till museiforskningens huvudsakliga fokus på  behovet av 
demokratisering och avkolonisering söker vissa forskare återupprätta de 
euro  peiska museernas auktoritet. Denna riktning representeras bland 
 annat av James Cuno, ordförande och vd för J. Paul Getty Trust,  tidigare 
Art Institute i Chicago, och han framhåller det encyklopediska museet, 
med  British Museum som klassiskt exempel, som centralt för att vidga 
allmänhetens förståelse för den stora mångfalden av världskulturer (2009, 
2013). Upplysningstiden står som ideal, och museernas  representationer 
framställs som verkande för tolerans och mot okunnighet och  vidskepelse. 
I antologin Whose Culture? The Promise of Museums and Debate over Anti-
quities framställs denna kapacitet som ett museernas löfte (2009). Här 
söker Cuno även utmana uppfattningen om att museer införskaffat sina 
samlingar på tvivelaktiga grunder och i stället påvisa att föremål, eller 
”antikviteter”, insamlats ansvarsfullt och med allmänhetens bästa som 
målsättning. Att uppgifter om proveniens i vissa fall saknas betraktas som 
mindre betydelsefullt än vilken effekt besökarens estetiska upplevelse får. 
Argument framförda av föremåls ursprungssamhällen kring lagbrott och 
krav på återförande anser Cuno vara överflödigt i sin egen sammanställ-
ning (2009: 13). Perspektivet fokuserar således på specifika föreställningar 
om det generellt mänskliga och problematiserar inte existensen av vare sig 
kulturella eller ideologiska skillnader.
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Organiseringen av museers och andra kulturinstitutioners arkiv har i sig 
utvecklats till en forskningsfråga. Carolyn Hamilton and Pippa  Skotnes 
menar utifrån ett postkolonialt sydafrikanskt perspektiv att euro-ame-
rikanska museer klassificerat sina samlingar genom binära oppositioner, 
historiska maktrelationer och hierarkiska värdesystem som fortsätter att 
reglera hur nutida vetande om världen konstrueras (2014). Samtidigt argu-
menterar de för att dessa uppdelningar aldrig till fullo kunnat kontrollera 
arkiven. Bortom disciplinerande gränsdragningar förkroppsligar de arki-
verade materialen fragment och kaotiska aspekter som möjliggör kritiska 
studier där det fastslagna kan destabiliseras och omdefinieras. Inom dans 
(Lepecki 2010) och studier av kollektiva minnen (Misri 2011) har fysiska 
kroppar begreppsliggjorts som arkiv (body as archive) där forskare disku-
terar hur det kroppsligt bevarade återaktiveras och transformeras genom 
handling, och inom queerteori har museiarkiv i ett omvänt förhållande 
studerats som analog för den mänskliga kroppen (Lee 2016). Diana Tay-
lor har undersökt hur kroppsliga och skrivna arkiv förhåller sig till var-
andra genom en kombination av performance studies, som fokuserar på 
hur kroppsliga iscensättningar överför minnen och kunskap, manifesterar 
identitet, samt används för politisk mobilisering, och  Latinamerikastudier, 
som forskar om det kulturellt specifika för denna region (2003). Förelig-
gande rapport föreslår prövandet av modellen ”kroppar som arkiv” som 
möjlig länk mellan materiella och immateriella kulturarv och förståelser 
för hur erfarenheter och minnen bevaras och samtidigt är i tillblivelse.

Frågeställningar i Museum Theory

Redaktörerna Witcomb och Message identifierar fem övergripande tema-
tiska frågor för museiforskning i Museum Theory, den första volymen i The 
International Handbooks, vilka sammanfattas nedan: inkludering av icke-
diskursiv kunskap, skapande av reflexiv förståelse, relationer till offentlig-
heten, reflexivitet, museipraktik och teoriutveckling samt metod, agens 
och kunskapsproduktion. 

Inkludering av icke-diskursiv kunskap
Museiforskningen behöver enligt Witcomb och Message fördjupa kun-
skapen om hur människor interagerar med föremål och hur erfarenheter 
av möten med ting genererar förståelse och kunskap i utställningar och 
pedagogiska verksamheter (2015: xlvii). Denna centrala fråga återkopplar 
till diskussionerna ovan under ”Material och relationer” om det ökande 
intresset för mångsensoriska, affektiva och känslomässiga aspekter av 
museiarbete. Flera bidrag från olika discipliner och tvärvetenskapliga 
perspektiv i Museum Theory argumenterar för betydelsen av att inkludera 
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icke-diskursiv kunskapsproduktion i analyser av besökares upplevelser och 
insikter. Termen icke-diskursiv har utvecklats genom Foucaults teorier där 
diskursiva tankebaserade meningssystem ställs i relation till de affektiva 
upplevelsebaserade. Ett fenomenologiskt ramverk använder snarare ter-
merna erfarenhetsbaserad, experentiell eller praktikbaserad kunskap, vil-
ket kan sägas ge högre värde än negationen som används av Witcomb och 
Message via Foucault. Flera artiklar i Museum Theory diskuterar det affek-
tivas potential i museiverksamhet: huruvida affekt är detsamma som käns-
lor eller om det ligger närmare logik och ideologier, om känslor används 
medvetet i museers kapacitet för styrande eller fungerar som en omedve-
ten effekt, möjligheten att skapa fördjupning genom teorier som visar att 
känslor varierar historiskt och kulturellt, om föremål kan kontrolleras helt 
eller alltid upprättar sitt eget utrymme för dialog med besökaren samt hur 
kuratorer och designers kan använda det mångsensoriska i förhållande till 
det informativa i syfte att antingen befästa eller destabilisera rådande upp-
fattningar, alternativt skapa empati eller mobilisera politiskt. 

Kevin Heatherington kritiserar i sitt bidrag, ”Foucault and the  Museum”, 
det han kallar en förenklad användning av Foucaults teorier som verktyg i 
museiforskningen. Särskilt Greenfield och Bennett har enligt Heathering-
ton fokuserat på det diskursiva och därmed utelämnat Foucaults period-
visa intresse för hur det diskursiva och icke-diskursiva samverkar vid pro-
duktion av mening. Sheila Watsons använder i sin text ”Emotions in the 
History Museum” teorier om känslors historiska och kulturella variationer 
för att tänka kring hur känslor och det affektiva kan inkluderas vid histo-
riska museer. Watson menar att det är viktigt att förstå hur känslor fung-
erar för att kunna använda dem medvetet till att antingen förstärka eller 
rubba etablerade kollektiva minnen och nationella identiteter. Elsa Peralta 
diskuterar frågan i ”The Presence of the Past: Imagination and Affect in 
the Museo do Oriente” via en utställning på Museo do  Oriente i Lissa-
bon som iscensätter det portugisiska imperiet. Besökaren möts av ett af-
fektivt, materiellt förkroppsligande av en upptäckarnation, medan koloni-
ala verksamheter inom landets kollektiva historia utelämnats. I ”Ambient 
 Aesthetics: Altered Subjectivities in the New Museum”, det interdisci-
plinära bidraget från Natalia Radywyl, Amelia Barikin, Nikos Papaster-
giadis och Scott McQuire, argumenterar författarna för en parallell ut-
ställningshistoria, där museer utöver att vara styrande också alltid erbjudit 
upplevelser av njutning och rekreation. De menar att museer även tidigare 
inkorporerat det imaginära och möjligheten att föreställa sig alternativ till 
den gängse ordningen. Forskarna intresserar sig särskilt för hur samtida 
utställningsdesign skapar strategier för att forma mångsensoriska miljöer 
i form av så kallad ”ambient estetik”, som kan möjliggöra för olika slags 
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besökare att skapa förståelser och mening av en iscensättning utifrån sina 
egna förutsättningar. Bidragen från Sandra Dudley och Janice Baker fo-
kuserar på möten mellan det mänskliga och det ickemänskliga, och före-
måls kapacitet att påverka museibesökare. Dudley använder teorier inom 
materiell kultur och i texten ”What, or Where, Is the (Museum) Object?: 
Colonial Encounters in Displayed Worlds of Thing” menar hon att före-
mål bör ges ökat utrymme i utställningar för att deras potential att provo-
cera fram upprördhet, som i sin tur kan öppna upp för ny mening och för-
ståelse, ska kunna komma till sin rätt. Dudley presenterar en metaforisk 
idé om att förstå föremålen som den annanhet museerna tidigare ansåg 
att de utställda koloniserade representerade. Baker har ett deleuziskt per-
spektiv, och i motsats till Watson anser hon inte att känslor varierar histo-
riskt och kulturellt och betonar i texten ”Anarchical Artefacts: Museums 
as  Sites for Radical Otherness” att det affektiva hänger samman med logik 
och ideologi snarare än känslor. Bakers huvudintresse är att undersöka po-
tentialen i museers icke-medvetna användning av affekt, och hon under-
söker frågan genom filmiska representationer av museer. Baker menar att 
om vi använder ett perspektiv som förstår hur olika entiteter befinner sig i 
tillblivelse snarare än i varande kan vi fördjupa kunskapen om artefakters 
möjlighet att destabilisera det förgivettagna i möten med besökare.

Skapande av reflexiv förståelse
Museiforskningen behöver vidareutveckla insikter om hur och vilket slags 
mening som genereras hos besökare på museum. Witcomb och Message 
betonar museers kapacitet att skapa transformativa upplevelser i stället för 
att enbart bekräfta och förstärka det befintliga som man antog inom den 
nya museologin (ibid: l). Argumentet exkluderar inte tidigare fokus på 
styrande aspekter men innehåller en förskjutning av fokus från hur olika 
identiteter representeras till att iscensätta processer och erfarenheter. Vad 
som sker i möten mellan besökare, föremål och iscensättningar kan inte 
förutsägas, och för att bättre förstå processerna krävs kvalitativa besöks-
studier som har en mer reflekterande ansats än enkäter. Dessa metoder kan 
användas för att undersöka om transformering sker, vilka besökare som 
är mer mottagliga för förändring och vilka som har barriärer, besökares 
kapacitet för kritisk skärpa samt hur museer kan utveckla strategier för 
att besökare ska kunna tänka nytt och därmed skapa en reflexiv förståelse.

Shelley Ruth Butlers bidrag ”Reflexive Museology: Lost and Found” 
ger en historisk översikt av signifikanta möten mellan teori och praktik i 
arbetet för museer som plats för reflexiv förståelse. Hon beskriver hur nya 
teorier kommit att normaliseras och ingå i museers verksamheter, och hon 
efterfrågar besöksstudier som visar till vilken grad normaliseringen lever 
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vidare hos publiken. Laurajane Smith tar i sin text ”Theorizing Museum 
and Heritage Visiting” upp problematiken kring att besökare hellre tycks 
vilja få det de redan känner bekräftat än att bejaka en transformering att 
sitt själv. Hon menar vidare att besöksstudier i sig är problematiska därför 
att de fokuserar på vad besökarna lärt sig i stället för att uppmärksamma 
vilket slags mening eller förståelse besöket genererat. Medan Smith an-
vänt enkäter i sin undersökning av många personer har Phillip Schorch 
gjort djupintervjuer med få där deltagarna återuppsökts och getts tid att 
reflektera över och berätta om sina upplevelser. Schorch hävdar i sitt bidrag 
”Museum Encounters and Narrative Engagements” att det är centralt att 
inte bara fråga vilket slags utan också hur mening skapas under museibesök. 
Hans undersökning visar att människor går till museer för att utmana sig 
själva och sina värderingar. Resultaten behöver samtidigt relateras till att 
de besökare Schorch intervjuat var turister och därför kanske mer mottag-
liga för nya insikter. 

Relationer till offentligheten 
Witcomb och Message lyfter fram museers plats i offentligheten som en 
fortsatt viktig fråga för kritisk analys. Som helhet argumenterar Museum 
Theory för behovet av att museer engagerar sig i samtida sociala frågor 
för att vara relevanta för samtiden, och variationen i de enskilda bidragen 
visar på frågans komplexitet (ibid: lii). Flera teoretiska modeller används i 
förhållande till exemplen för att öka förståelsen för hur museer kan forma 
delaktighet och stärka demokratier: från idén om museerna som statens 
redskap för att styra medborgare, olika filosofier om universalism i förhål-
lande till samarbete med kulturellt diversifierade grupper, teorier om med-
borgarskap med olika grad av agens i relation till struktur och inkludering 
av modeller för förhållanden mellan natur och kultur som inte baseras på 
motsättning. Analyserna visar hur perspektiv från olika discipliner utveck-
lar kunskaper som museer i sin tur kan använda, och därmed också att det 
ovan framförda argumentet, att museistudier bör definiera sina gränser, 
inte bör förstås som ett avståndstagande från tvärvetenskapliga arbets-
sätt. Det framkommer också att museer är i behov av att vidareutveckla 
sin kompetens i att hantera tillvarons komplexitet och osäkerhet, som till 
exempel klimathot, genmodifiering och rasism. 

Fiona Cameron menar i sitt bidrag ”The Liquid Museum: New Insti-
tutional Ontologies for a Complex, Uncertain World” att museer  behöver 
reformeras och utveckla en ny mindre hierarkisk epistemologi för att kun-
na hjälpa sina besökare att hantera de komplexiteter och osäkerheter som 
omgärdar samtida sociala angelägenheter. Med klimatförändringarna 
som exempel hävdar Cameron att museers möjlighet att engagera  besökare  
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 hänger på att institutionerna tillägnar sig de nya teorierna om relationer 
mellan det mänskliga och ickemänskliga. Natur och kultur kan inte läng-
re representeras som dikotomier om besökare ska kunna förstå klimat-
utvecklingens större sammanhang och hur de själva är relaterade till pro-
cessen. Toby Miller kritiserar museers ofta motsägelsefulla  agerande 
i förhållande till miljöfrågor och visar i sin text ”Museums, Ecology, 
Citizen ship” att de därmed brister i det ansvar de bör åta sig i förhållande 
till medborgarna. Millers fallstudie fokuserar på en utställning om 3D-
printrar på Londons Design Museum, och han ifrågasätter museets glori-
fiering av printern som en revolutionerande innovation och samtidiga döl-
jande av dess miljö- och hälsofarliga utsläpp. Enligt Miller är det omöjligt 
för museer att förespråka en grön, miljömedveten hållning om man inte 
bojkottar sponsorer som genererar vinst via produktion av fossila bränslen. 
Museer borde hellre ägna sig åt etiskt medveten kritisk reflektion kring 
hur politiska, ekonomiska och kulturella fenomen påverkar medborgarna.

Reflexivitet, museipraktik och teoriutveckling
Frågan om vad museer är och bör vara är i ständigt behov av vidareutveck-
ling. Witcomb och Message argumenterar för att museer bör vara platser 
för kritisk reflektion, men de pekar också på vikten av att inte utveckla 
metoder som krockar med besökarnas behov av det affektiva och sinnliga 
(ibid: lv). Redaktörerna lyfter särskilt fram fall då museer fått i uppdrag 
att iscensätta traumatiska händelser, som till exempel 11 september-attack-
erna, och komplexiteten i att kontextualisera händelsen ur ett historiskt 
perspektiv och samtidigt engagera besökarna genom referenser till deras 
personliga minnen. Att skapa och förfina metoder som leder mot det 
avsedda syftet inbegriper frågor om vad vi anser att museer är och bör vara, 
liksom museianställdas kritiska analyser av det egna arbetet, och det krävs 
teoretiska verktyg för att vidareutveckla kunskapen om dessa spörsmål.

James Gardners bidrag ”Preserving/Shaping/Creating: Museums and 
Public Memory in a Time of Loss” behandlar just en utställning om 11 sep-
tember-attackerna som genomfördes på National Museum of  American 
History, och det lyfter återigen frågan om huruvida museers roll är att 
fokusera på det redan etablerade eller erbjuda en plats för kritisk reflek-
tion. Gardner anser att utställningen borde ge plats för enskilda individers 
 djupa traumatiska minnen och samtidigt skapa grunden för en samling 
som möjliggör en historisk kontextualisering, och han ställer sig kritisk 
till att museet (vid publiceringen) inte lyckats med det senare. Gardner un-
dersöker denna brist i förhållande till amerikanska samhällsdebatter, och 
studien visar att medborgarna anser att den bästa vägen för museer att bli 
mer demokratiska är att engagera sig i människors personliga  berättelser 
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snarare än att presentera kritiska reflektioner med historiska perspektiv. 
Härmed lämnas det kritiska och möjligheten att omforma därhän för en 
bekräftelse av det vedertagna. Liza Dale-Hallet, Rebecca Carland och Peg 
Fraser har undersökt en relaterad utställning om trauma och förlust på 
Museum Victoria i Melbourne. I sitt bidrag ”Sites of Trauma: Contem-
porary Collecting and Natural Disaster” redogör de för hur  utställningen 
behandlade den tragedi som uppstod 2009 i och med nationens dittills 
värsta skogsbrand. De personliga berättelserna kunde här knytas sam-
man med naturkatastrofer och klimatpåverkan, vilket kan förstås som en 
mind re känslig kontextualisering än det politiskt laddade sammanhang 
som motiverade 11 september-attackerna.

Metod, agens och kunskapsproduktion
Witcomb och Message återkopplar till vikten av museet som metod och 
framför allt museets metoder och arbetssätt som föremål för kritisk ana-
lys och kunskapsproduktion. Fokus förskjuts således till vad museer gör. 
Redaktörerna menar att museer i sin praktiska verksamhet synliggör sina 
specifika teoretiska utgångspunkter och perspektiv på världen, och samti-
digt säger det något generellt om vad museer är (ibid: lvi). En central fråga 
är huruvida museer har kapacitet att transformera sina utgångspunkter, och 
medverkande bidrag visar hur museer dels expanderar sina perspektiv, dels 
bevakar sina initiala och välbekanta förhållningssätt. Olika museer kan 
ha varierande fokus, men ibland ingår båda processerna i samma projekt 
då museianställda vill öka demokratiseringen men samtidigt behålla sin 
auktoritet. Bidragen använder teorier som undersöker former av medska-
pande agens för att bättre förstå hur museer är positionerade i nätverk och 
assemblage och belyser härigenom agens hos samlingar och föremål, samt 
hos kuratorer och besökare. Här påvisas också att det funnits enstaka fall 
av ursprungssamhällens agens under koloniala strukturer, vilket har bety-
delse för förståelsen av samtida avkoloniseringsprocesser. Kritiska analyser 
av museers arbetssätt visar sig kunna stärka teoriutvecklingen, inte bara 
inom museistudier (och museologi) utan även i närliggande områden som 
antropologi, konst och social aktivism.

I bidraget ”Change and Continuity: Art Museums and the Reproduc-
tion of Artmuseumness” ifrågasätter Ien Ang museers kapacitet för trans-
formation. Ang följde ett projekt där två australiska konstmuseer  försökte 
öppna sig mot samhällsgrupper som inte var specifikt intresserade av konst 
eller var en del av de gängse besökarna. Samtidigt tog sig museerna den 
exklusiva rätten att definiera vad konst är, vilket resulterade i att de inte 
kunde uppnå sina ambitioner för demokratisering av museet och  konstens 
tillgänglighet. Ang menar därför att en av konstmuseernas viktigaste 
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funktion är att fortsatt bevaka vem som får definiera vad konst är. Svan-
berg bidrar med texten ”The World as Collected: or, Museum Collections 
as Situated Materialities” där han diskuterar hur vi kan tänka kring sam-
landets roll genom materialens agens. Svanberg förflyttar fokus från idé-
erna om hur samlingar representerat världen till uppfattningen om hur de 
aktivt skapat och påverkat den. Samlingarna definieras som assemblage, 
och deras agens ses också som medskapande till deras inre system.  Enligt 
Svanberg utgör insikten om samlingarnas och samlandets påverkan en 
grundförutsättning för att kunna förändra museerna till en form av insti-
tutioner som inte delar världen i vi och dem. Samlingarnas digitalisering 
ses som en ytterligare potential för detta transformeringsarbete.

Den avslutande volymen i The International Handbooks, med titeln 
 Museum Transformations, fokuserar på just museers kapacitet för transfor-
mering (Coombes och Phillips 2015). Som framkommer i Museum  Theory 
förändrar museer sina utgångspunkter i komplexa och ibland motsägelse-
fulla processer, där olika positioner flyttas framåt respektive bakåt.  Museum 
Transformations fördjupar diskussionen genom olika fallstudier, och voly-
men argumenterar för demokratisering och avkolonisering som de vikti-
gaste transformeringsprocesserna. Demokratisering kräver att tystade be-
rättelser och samlingar ges röst, och avkolonisering fordrar  samarbeten 
med representanter för de ursprungssamhällen som samlarna en gång 
trodde skulle dö ut. Fallstudierna belyser projekt där utvecklingen tagit 
viktiga kliv framåt, men samtidigt betonas att processerna är ömtåliga och 
att trevande nya relationer behöver hanteras med varsamhet. Museiverk-
samheter bör sträva efter att ta utgångspunkt i ömsesidigt erkännande, re-
spekt för skillnad och delad auktoritet (ibid: lvii). Följaktligen krävs mer 
forskning för att öka kunskapen om hur transformeringsprocesserna kan 
förbättras och stabiliseras.

Epilog

År 2040 utgör ett slags science fiction-tema för tidskriften Museum, utgiven 
av American Alliance of Museums, i deras november/december-nummer 
2017. Med hjälp av forskare och museiexperter presenterar redaktörerna en 
framtid där samhället har blivit mer diversifierat, där den ekonomiska stra-
tifieringen har ökat, utbildningssystemet har fortsatt att  fragmenteras, de 
statliga bidragen för kulturverksamheter har fortsatt att minska, och där 
icke vinstdrivande verksamheter är skyldiga att lägga fram data som visar 
att de bidrar till att förbättra människors livsmiljöer. Samtidigt blomstrar 
museerna och har en gedigen mängd besökare. Framtiden ”konstaterar” 
att museiverksamheter kan motverka mental ohälsa, är unika platser för 
lärande i off-linemiljö, har mångsidiga utbyten med vinstdrivande verk-
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samheter och arbetar för att bli mer relevanta för besökare, beslutsfattare 
och finansiärer. Experimentets syfte är att intensifiera diskussionerna om 
vilka verksamheter museer vill och/eller bör sträva mot i dag, och om pro-
duktiva delar av framtidsscenarierna är genomförbara redan nu. (http://
aam-us.org/resources/center-for-the-future-of-museums/museum-2040 
20171208).
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