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1. Inledning 

Min undersökning är en framtidsanalys av Sveriges kulturpolitik och dess möjliga utveckling med 

nedslag i Borås och med fokus på museet som institution. När det gäller framtidsstudier skulle ett 

mindre optimistiskt ställningstagande kunna vara att framtiden i sig är så osäker att det inte är lönt 

att försöka förhålla sig till den. Det är dock inte nödvändigtvis så enkelt som att slå bort 

framtidsstudien som ett onödigt och opålitligt redskap, utan vad som blir viktigt är att se det för vad 

det är. Vad jag menar med detta är att det är omöjligt att förutse en exakt framtid och att det på 

grund av detta krävs att flera möjliga framtider undersöks. 

Genom att undersöka många tänkbara samhällsförändringar och deras konsekvenser kan ett 

antagande göras om en utveckling ses som eftersträvansvärd eller inte. I och med att framtiden i 

mångt och mycket är beroende av vad för val och beslut som tas nu, innan framtiden är här, kan 

framtidsstudier hjälpa till med att identifiera vilka faktorer och trender som kan komma att spela 

störst roll. I min uppsats går jag in på några av samhällets olika faktorer, så som politiska, 

teknologiska och demografiska och undersöker vilka gällande trender inom faktorerna som kan 

tänkas påverka hur utvecklingen kan se ut i framtiden.

I min undersökning fokuserar jag på museet som institution och hur museet kan tänkas påverkas av 

olika samhällstrender samt hur trenderna kan komma att spela större eller mindre roll i framtiden 

utifrån olika aktuella faktorer.

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att genomföra en framtidsanalys för att se vad som kan komma att 

påverka kulturpolitiken, specifikt gällande museer och kulturarv, i Sverige med ett speciellt nedslag 

i Borås kommun. Frågor jag vill besvara är som följer

 Vilka samhällsfaktorer kommer troligen att  påverka Sveriges kulturpolitik rörande den 

museala sektorn?

 Vilka trender kan komma att spela störst roll för museiverksamheten?

 Hur kan utvecklingen av Borås museum se ut?
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1.2 Teori

Jag utgår ifrån att det är möjligt att undersöka framtiden och att det går att göra på olika sätt. Ett sätt

att undersöka framtiden är att försöka hitta mönster och olika trender i hur samhället ser ut och 

fungerar i samtiden för att utefter detta kunna skapa en uppfattning om hur framtiden kan komma 

att se ut. Då jag i min uppsats gör en framtidssanalys/trendspaning med fokus på museet som 

institution har jag valt att utgå ifrån en modell för omvärldsanalys (en lite lättare form av 

framtidsanalys) som ofta används i marknadsundersökningar för att genomföra mitt arbete. Jag har 

valt att använda denna modell för att ge mig själv några konkreta utgångspunkter vad gäller faktorer

i samhället att undersöka under mitt uppsatsarbete. Denna teori innehåller den så kallade PEST-

modellen. Då PEST-modellen är avsedd att användas mot företag har jag i min undersökning 

anpassat den till museet som institution, vidare endast kulturhistoriska museer. PEST är en 

förkortning som står för ”politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska faktorer”. När en 

trendspaning genomförs är det i mångt och mycket också en omvärldsanalys och denna modell 

används ofta av företag för att granska sin omgivning och se vilka kritiska faktorer som kan komma

att påverka det. Både positiva och negativa faktorer kan identifieras med hjälp av modellen. PEST-

modellen kan ibland utvecklas ytterligare genom att två olika områden tillkommer, ett för lagar och 

förordningar samt ett för miljö. Jag har valt att hålla mig till ursprungsmodellen där dessa två 

kategorier blir underkategorier. Lagar och förordningar kommer jag att gå in på under politiska 

faktorer och miljö hamnar i min undersökning under ekonomiska faktorer.1 Jag går här nedan 

igenom vad de olika bokstäverna och dess kategorier representerar lite mer ingående. 

P i PEST representerar politiska faktorer. De politiska faktorerna undersöks genom en 

omvärldsanalys och kan bestå av olika saker. På nationell nivå kan det handla om skatter, statliga 

bidrag, lagar och förordningar medan det på internationell nivå kan handla om saker så som 

medlemskap i EU och hur detta påverkar olika delar av det svenska samhället. E står för 

ekonomiska faktorer och är den delen som antagligen vanligast kopplas ihop med omvärldsanalyser.

De ekonomiska faktorerna påverkas bland annat av vilken målgrupp institutionen vänder sig mot, 

vilka kunder som är aktuella och kan ses som en sorts konkurrentanalys. Här kan även miljö räknas 

in. Med S menas sociala faktorer så som normer, etik och värderingar. Det är i den här kategorin 

som en befolknings potentiella kulturella olikheter räknas in. Sista bokstaven, T, står för tekniska 

faktorer. Detta har med institutionens inriktning och resurser att göra och här undersöks bland annat 

teknisk utveckling och hur ny teknik kan leda till utveckling och åt vilket håll den utvecklingen kan 

1 Carl Gezelius & Per Wildenstam, Marknadsföring – modeller och principer (Stockholm, 2011), 31.
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tänkas gå.2 Nedan redovisar jag PEST-modellen med en bild där de olika kategorierna representeras 

lite annorlunda:

vilka slags samhällsfaktorer som kan komma att påverka museet 

som institution

När den fysiska omgivningen undersöks handlar det om var institutionen är belägen någonstans. 

Teknologier innehåller tekniköverföring och ny forskning som kan vara till hjälp för 

företaget/institutionen undersökningen görs för, i det här fallet museet. Lagar och politik i sin tur 

undersöker hur samhällets olika regler och lagar påverkar dess invånare samt hur institutionen i sig 

påverkas av dem. Här kan globalisering spela in som en större faktor. I kategorin ekonomi 

undersöks både det egna landets samhällsekonomi men här kan även världsekonomin ingå. Det 

finns alltid många ekonomiska faktorer som spelar roll. Det är inom kategorin sociostrukturer som 

trender återfinns.3 

1.3 Metod

Jag använder en blandning av kvalitativa litteraturstudier där huvudmaterialet är sekundärkällor i 

form av böcker, artiklar och tidigare undersökningar som är relevanta för ämnet. Som komplement 

till detta använder jag mig av primärkällor så som en kvalitativ intervju genomförd med 

museiintendenten Medeia Sogor Ekner, verksam i Borås, nationella kulturpolitiska måldokument 

samt Borås kulturpolitiska måldokument. 

2 Carl Gezelius & Per Wildenstam, Marknadsföring – modeller och principer (Stockholm, 2011), 32.

3 Carl Gezelius & Per Wildenstam, Marknadsföring – modeller och principer (Stockholm, 2011), 33-

38.
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Sharan Merriam är verksam vid universitetet i Georgia som professor för vuxenutbildning och 

beskriver i sin bok Qualitative Research – A Guide to Design and Implementation den konstant 

komparativa metoden som innebär ett konstant jämförande mellan material. Denna metod tillåter ett

differentierande mellan olika teman och hjälper till att identifiera både likheter och skillnader inom 

dessa teman. Metoden hjälper forskaren att tolka meningen av det material som samlats in och hitta 

speciella mönster och variationer i det. Merriam menar vidare att det är viktigt att från början starta 

undersökningen med att undersöka de olika temana separat. Det är först efter detta en korsanalys 

kan göras. 

Det är denna komparativa metod jag använder i min undersökning för att sortera upp och analysera 

mitt material. De olika teman jag valt att undersöka är de faktorer som återfinns i PEST-modellen. 

Efter insamlingen av materialet identifierar jag vilket material som tillhör vilken samhällsfaktor 

samt vad som kan tänkas påverka den faktorn i framtiden och detta är grunden för min analys. Efter 

det att jag separerat mitt material i de olika temana så korsanalyserar jag dem för att se relationen 

dem emellan och hur de kan tänkas påverka varandra för att på så vis identifiera potentiella mönster.

Efter detta analyserar jag mitt material i sin helhet för att se hur de skulle kunna tänkas påverka 

institutionen i framtiden.

1.4 Presentation av temat

Framtidsanalyser har använts sedan efterkrigstiden men har ändrat skepnad och syfte efter tidens 

gång. Ännu finns inget färdigt paket vad gäller vare sig teori eller metod att utgå ifrån när en sådan 

undersökning genomförs, vilket annars kan ses som ett kriterium för en sammanhållen vetenskap.4 

Framtidsstudier är ett väldigt splittrat fält och till svårigheterna hör det faktum att den empiriska 

basen finns i det som egentligen redan har hänt. Detta kan göra att det egentligen ses mer som en 

variant på historisk forskning än vad det ses som en egen vetenskaplig disciplin.5 Jag går in djupare 

på detta i uppsatsen andra kapitel.

Framtidsanalyser används idag av många företag för att underlätta arbetet framåt. Alltså används 

framtidsstudier för att identifiera den mest eftersträvansvärda framtidsutvecklingen för att arbetet 

sedan ska kunna formas för att uppnå detta. Här kan trendspaning vara mycket användbart då 

4 Bernt Skovdahl, "En ny vetenskap eller ett nytt slags beslutsunderlag?", i Att utforska framtiden – 
Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 24.

5 Erik Westholm, "Miljöforskningens framtidsbilder", i Att utforska framtiden –  Valda perspektiv, red. 
Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 94.
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företag/institutioner genom att se vad som är populärt idag och vad som påverkar detta kan få insikt 

i hur de kan lägga upp sitt framtida arbete.

Framtidsstudier inom museisektorn är svåra att hitta och är inte ett väl utforskat fält. Med detta 

menar jag inte att det inte existerar bara att det har varit svårt att få tag på material. Det börjar dock 

ses som mer och mer aktuellt med utvärderingar som undersöker och innehåller ett 

framtidsperspektiv. Under 2014 genomförde Riksförbundet för Sveriges museer en undersökning 

med en fråga i fokus: ”Vilken roll ska museerna ta i utvecklingen av ett framtida samhälle baserat 

på människors lika värde och rätt att delta i kultur och lärande?”6 Frågan behandlades under olika 

seminarier och fick samlingsnamnet Känn dig som hemma på framtidens museum. Undersökningen 

siktade på att identifiera en gemensam framtidsvision för Sveriges museer år 2025 men blev istället 

ett dokument som pekar ut sexton olika områden där positiv utveckling sågs som möjlig. En av 

anledningarna till att resultatet blev sådant var museisektorns mångfacetterade verksamheter, att 

skapa en gemensam vision för alla områden skulle inte ge en rättvis bild av sektorn.7 

Utöver detta är det främst kapitlet ”Kulturarv – i backspegel” som återfinns i Framtiden är nu – 

Kultursverige 2040 som jag hittat information specifik för museet som institution. Att 

framtidsstudier används på kulturområdet har framgått men det verkar som att det inte ännu går 

djupare in i de olika kultursektorerna utan håller sig på ett övergripande plan. Inte heller på det 

övergripande planet är det ett väl utforskat fenomen.

1.5 Avgränsningar och källor

Jag har i min undersökning valt att göra ett nedslag endast i Borås kommun då uppsatsens ämne är 

resultatet av ett samarbete. Vidare har jag fokuserat min undersökning på kulturhistoriska museer. 

Jag har utöver detta avgränsat mig till att endast undersöka de trender som jag kunnat se inom de 

faktorer som återfinns inom min omarbetning av PEST-modellen. Inom PEST-modellen har jag 

dessutom valt att fokusera min undersökning främst på de sociokulturella samt de teknologiska 

faktorerna då det är dessa jag i min undersökning funnit vara mest relevanta. 

Det har under 2014/2015 gjorts en större museiutredning, Ny museipolitik.8 Denna utredning har jag

dock inte använt mig av under mitt arbete då den trots att den är aktuell inte fokuserade på någon av

de punkter jag fokuserat på i min uppsats. 

6 Riksförbundet Sveriges museer, Känn dig som hemma på framtidens museum, 3.
7 Riksförbundet Sveriges museer, Känn dig som hemma på framtidens museum, 3.
8 SOU 2015:89 
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Jag har under mitt arbete genomfört en intervju med museiintendenten Medeia Sogor Ekner som är 

verksam i Borås. Hon arbetar både med frågor rörande stadsplanering samt att hon arbetar med 

konceptutvecklingen av Borås kulturhistoriska museum och har uppgifter via Konstmuseet. Sogor 

Ekner har varit verksam inom museisektorn en längre tid och har tidigare utvecklat och därefter 

återöppnat Alingsås museum. Hennes erfarenhet och den positionen hon har nu gör att hon är en bra

källa för min uppsats och intervjun hjälpte mig att få en bättre insikt i Borås verksamhet. 

Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur har också använts i denna undersökning. 

Propositionen börjar med en beskrivning av den kulturpolitiska bakgrunden och fortsätter sedan in i 

samtidens frågor som legat till grund för arbetet med den. Propositionen lämnades in 2009 och 

börjar med att ge en beskrivande bakgrund av hur kulturverksamheten har sett ut och går sedan 

vidare in på mål för den framtida kulturverksamheten. Då det är ett regeringsdokument som både 

diskuterar dåtid, samtid och nutid, har det känts tillförlitligt och nödvändigt för min undersökning.

Mina huvudkällor i denna uppsats har dels varit boken Att utforska framtiden – valda perspektiv 

samt Framtiden är nu – Kultursverige 2040. Att utforska framtiden – valda perspektiv har jag 

använt för att få en bakgrund i hur framtidsstudier kan se ut, vad de kan användas till samt hur de 

kan genomföras. Bokens redaktörer är Susanne Alm, Joakim Palme samt Erik Westholm och den är 

fylld av olika texter av olika författare och ger i och med detta en bred blick av olika vinklar inom 

framtidsstudier. Då boken inte beskriver ett färdigt tillvägagångssätt samt att de olika författarna till 

texterna i den inte alltid håller med varandra gör att boken som sådan känns pålitlig. Även om de 

separata texterna inte alltid kan ses som neutrala kan de sättas i kontrast till varandra och tillåta en 

tillförlitlig inblick i ämnet.

Framtiden är nu – Kultursverige 2040 som fokuserar på att undersöka hur kulturen i Sverige kan 

komma att se ut år 2040 utifrån olika perspektiv och med fokus på olika delar av kulturverksamhet 

har också den varit mycket användbar. Redaktörer för boken är Tobias Nielsén och Sven Nilsson 

och utöver deras inledning består boken av 33 artiklar inom det aktuella ämnet. Boken har varit 

mycket användbar i min undersökning då den gett många olika perspektiv att tänka på. Den har 

dessutom gett mig potentiella framtidsbilder att ta ställning till vilket har varit bra. Det har känts 

viktigt att i mitt arbete med den här uppsatsen vara uppmärksam på det potentiellt problematiska 

med att använda den här boken som huvudkälla då den inte innehåller någon säker och fastställd 

empiri. Detta är dock sant för allt material som fokuserar på framtiden då det inte finns något säkert 
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material att undersöka. Det har inte hänt än. Alltså är det material som finns kvalificerade gissningar

om hur det kan komma att se ut utifrån olika samhällsfaktorer i dagens samhälle. Med detta som 

bakgrund känns även denna bok pålitlig och användbar i mitt arbete. 

1.6 Uppsatsens disposition 

I kapitel två börjar jag med att ge läsaren en inblick i vad som utgör framtidsstudier som ämne. 

Därefter specificerar jag hur kulturen har utvecklats fram tills idag och hur den kan komma att 

utvecklas längre fram. Här gör jag sedan också ett kort nedslag i hur kulturvanor kan se ut, för att 

sedan gå vidare med en beskrivning av PEST-modellens olika faktorer och vad de innebär i ett 

kulturellt sammanhang.

I kapitel tre beskriver jag hur kulturpolitiken ser ut i ett nationellt perspektiv för att sedan beskriva 

kulturverksamheten i Borås kommun och vad de strävar efter. Jag avslutar kapitlet med en 

beskrivning av hur Sveriges museiverksamhet ser ut.

Kapitel fyra tar upp museisektorn igen men den här gången specifikt i Borås. Fokuset för kapitlet 

ligger på Borås kulturhistoriska museum, efter en kort beskrivning av Konstmuseet och 

Textilmuseet.

I kapitel fem ställer jag sedan upp mitt material för att visa en bild av hur den framtida utvecklingen

kan komma att se ut utifrån teknologiska faktorer, sociokulturella faktorer och trender samt 

samhällsutvecklingen i Borås Stad. 

Efter detta avslutas min uppsats med en sammanfattning av mitt arbete.
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2. Framtidsstudier

Framtidsstudier brukar förknippas med de försök att genomföra prediktion som gjordes efter andra 

världskriget. Efter detta växte formen och har sedan dess utvecklats åt två olika håll. Det ena utgörs 

av synen på framtiden som förutbestämd och expertstyrd. Den kom först. Det andra sättet att tänka 

kring framtidsstudier växte fram som en kritik mot detta synsätt och gick ut på att istället för att se 

framtiden som något förutbestämt se det som att den inte finns, utan är någonting som skapas och 

att det som studeras inte är exakta utgångar utan möjliga händelseförlopp. Det skulle inte vara 

expertstyrt utan bli ett demokratiskt sätt för människor att debattera kring framtiden.  Det är det 

senare av de två synsätten som ligger till grund för hur vi idag ser på framtidsstudier.9

Det argumenteras kring huruvida framtidsstudier ens kan ses som en vetenskap då det inte finns 

någon empiri från framtiden att basera den på. Då framtiden inte är här än finns inga dokument eller

upplevelser från den att se på. Ett annat sätt att se på det skulle kunna vara att istället jämföra 

framtidsstudier med historievetenskap.10 Det förflutna kan inte utsättas för direkt inspektion från 

den som undersöker det, lika lite som framtiden kan direktundersökas. Det förflutna undersöks 

istället via materiella ting som överlevt in i vår samtid och det är här den stora skillnaden mellan de 

två ligger då någon motsvarighet till detta inte kan återfinnas inom framtidsstudier. Men utan en 

historia och en samtid finns ingen framtid och därför är framtidsstudier användbara som 

prognoser.11 

En av många svårigheter med framtidsstudier är dock att det är svårt att avgöra när i tiden någonting

kan komma att inträffa. Det kan vara så att vi tror att en utveckling ska ske snabbare än den i 

verkligheten gör och räknar vi med detta kan det ställa till problem. Lika så ifall det inträffar senare 

än förutsett. Tiden är helt enkelt en osäker faktor och det medför därför risker med att göra denna 

typ av prognoser. Det är bättre att försöka förutsäga vad som kan komma att hända i framtiden 

utifrån vissa faktorer istället för att försöka förutsäga när i tiden en specifik sak kan tänkas ske.12 

Ytterligare en viktig sak att göra när framtidsstudier genomförs är att erbjuda flera olika 

9 Jenny Andersson & Erik Westholm, "En introduktion till framtidsstudier", i Att utforska framtiden –  
Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 14.

10 Bernt Skovdahl, "En ny vetenskap eller ett nytt slags beslutsunderlag?", i Att utforska framtiden –
Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 33.

11 Åsa Svenfelt & Mattias Höjer, "Framtidsstudier och osäkerheter", i Att utforska framtiden – Valda 
perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 116. 

12 Daniel Johansson, ”Internet – impulsekonomi”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 58. 
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framtidsbilder som slutresultat för att göra studien så grundlig som möjligt. Vidare är det viktigt att 

även fokusera på att undersöka potentiella risker och katastrofer för att kunna visa på både positiva 

och negativa bilder av framtiden. En av anledningarna till att det här är viktigt är att resultatet av en 

framtidsstudie kan komma att direkt påverka hur de människor som läser den agerar. Utefter 

informationen i studien kan de som tagit del av den välja att agera på ett specifikt sätt för att se till 

att framtiden kommer att stämma överens med den önskvärda framtida bilden, eller om det är en 

icke-önskvärd framtid att göra vad som går för att undvika att den uppfylls. Att det går att påverka 

på det här sättet innebär inte att det är negativt att använda sig av framtidsstudier med det är en 

problematik kring dem som är bra att vara medveten om.13

Det spelar också roll hur långt in i framtiden studien sträcker sig. Anledningen för detta är att det 

leder till olika omfattningar för studien samt olika förutsättningar. En studie som inte sträcker sig så 

långt in i framtiden ses som säkrare än en som täcker en längre tidsperiod på grund av att det ses 

som mindre troligt att det hinner hända så mycket oförutsett under den korta tidsperioden jämfört 

med den längre.14 

Framtidsstudier kan också ses som till stor del sammanhängande med maktförhållanden, trots att de 

klassiska samhällsvetenskapliga begreppen så som makt och värderingar sällan hamnar i 

forskningsagendan för framtidsstudier. De med störst makt kan dock sprida sina framtidsbilder på 

lättast sätt och alltså i viss mån styra utvecklingen dit de vill ha den. Kanske till och med i vissa fall 

”gömma” de riskfaktorer som kan tänkas uppstå vid vissa framtidsscenarion. När Sekretariatet för 

framtidsstudier skapades i Sverige 1972 var det med avsikten att skapa en särskild svensk inriktning

i det som nu blivit en omfattande internationell verksamhet. Detta var för att i Sverige försöka 

kontra att futurologin i mångt och mycket var dominerad av stormakternas intressen.15 En svensk 

verksamhet skulle då se till de nationella intressena som annars lätt kunde förbises i de större 

sammanhangen. 

Ett sätt att utöva makt genom framtidsstudier är att använda framtiden som ett retoriskt begrepp för 

att motivera ett förutbestämt problem/lösning. Framtiden så som den gestaltas får helt enkelt 

13 Bernt Skovdahl, "En ny vetenskap eller ett nytt slags beslutsunderlag?", i Att utforska framtiden –
Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 42-45.

14 Bernt Skovdahl, "En ny vetenskap eller ett nytt slags beslutsunderlag?", i Att utforska framtiden –
Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 28.

15 Jenny Andersson, "En vetenskap för framtiden. Om futurologins uppkomst", i Att utforska framtiden 
– Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 66.
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legitimera någonting som aktören ändå ville göra.16 Att erbjuda endast en eller väldigt få bilder av 

framtiden, där de flesta är lönsamma för ett företag/institution gör att de åtgärder som sätts in ses 

som de enda möjliga eller kanske än mer de enda bra lösningar som finns. För att motverka detta är 

det viktigt att även se till faktorer som kan skapa negativa framtidsbilder och framför allt att skapa 

fler beskrivningar av framtiden, även de beskrivningar som kanske inte ses som de mest troliga. 

Vi menar att det mest karaktäristiska med framtidsstudier är att de faktiskt innehåller en 

eller flera beskrivningar av framtiden och att de även analyserar beskrivningarna i 

förhållande till nuet. En framtidsstudie blir med vårt sätt att se det, en förberedelse för att 

framtiden kan bli helt annorlunda än vad vi tänkt, eller ett sätt att identifiera vad som krävs 

för att uppnå ett särskilt framtida tillstånd.17

Efter att framtidsbilderna har tagits fram, eller under arbetets gång, kan det vara bra att kategorisera 

dem för att enklare kunna använda dem som något att sträva efter alternativt något att försöka 

undvika. Slutligen är det viktigt att notera att framtiden egentligen kanske inte alls går att förutsäga. 

I och med att den inte finns kan den inte observeras. Av denna anledning kan någon direkt kunskap 

om den egentligen inte upptäckas.18 Detta betyder dock inte att värdet av framtidsstudier ska 

underskattas. Att undersöka olika troliga framtidsbilder är positivt att göra inför samtida beslut.

2.1 Kulturens utveckling

”Under lång tid har det funnits en skeptisk inställning till framtidsanalyser och till försök att se 

framtiden som ett projekt, något man kan planera och manövrera sig fram till”,19 skriver 

redaktörerna i inledningen till boken Framtiden är nu – Kultursverige 2040. Samtidigt är 

framtidsstudier och omvärldsanalyser någonting som används i allt större utsträckning. En 

anledning till det här är tanken att det går att se spår av framtiden i det förflutna lika väl som i vår 

samtid. Om det är det rådande synsättet går det att spinna vidare på det och se att det finns så starka 

traditioner och strukturer i vårt samhälle så som det ser ut idag och det är därför svårt att tro att det i

framtiden kommer att ske en total omprövning av dem. Alltså kan spåren av gårdagens agenda 

spåras till idag och då är det rimligt att tänka att dagens tidsanda kommer sätta agendan för 

16 Erik Westholm, "Miljöforskningens framtidsbilder", i Att utforska framtiden – Valda perspektiv, red. 
Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 102-103.

17 Åsa Svenfelt & Mattias Höjer, "Framtidsstudier och osäkerheter", i Att utforska framtiden –
Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 111.

18 Åsa Svenfelt & Mattias Höjer, "Framtidsstudier och osäkerheter", i Att utforska framtiden –
Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 113-114.

19 Tobias Nielsén & Sven Nilsson, ”Förord”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 11. 
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framtiden.20 

De kulturyttringar som finns under finansdepartementets kulturbudget har gått från att vara 

någonting som endast var till för samhällets elit till att försöka involvera fler och fler. Men med 

kulturspridningen och att allt fler engagerar sig i olika kulturella sammanhang kommer nya frågor, 

som bland annat angående ekonomiskt stöd till kulturutövarna. Redan idag står de aktiva 

privatpersonerna för tre fjärdedelar av notan för kulturella aktiviteter. De som utför arbete utan att få

lön, nödvändigt arbete, kommer de att kunna fortsätta utan ekonomiskt stöd? De enskilda 

konstnärerna, museerna och teatrarna som kan stå som en viktigt motpol, riskerar att försvinna om 

det inte erbjuds hjälp?21 

Något som också märks av mycket är hur den teknologiska utvecklingen har påverkat människors 

kulturutövande. Det måste skiljas mellan teknikens framsteg i sig jämfört med hur den faktiskt 

används av människor. Mobiltelefoner är ett bra exempel. De har gått från att ha en ganska passiv 

funktion till att innehålla funktioner som gör det möjligt att prata med andra via sociala medier, 

kolla upp kultur i olika former samt till viss del skapa egen kultur. Kameror och videofunktioner är 

såpass bra på telefoner att de nu skulle kunna användas för att låta människor spela in för att sedan 

sprida sitt eget kulturutövande.22 

Det digitala genomslaget som skett har gjort att det kan urskiljas en allt tydligare uppdelning mellan

tre sorts ”sfärer” av kulturvärlden. De som kan identifieras är: Mastodontkulturen, 

Medelklasskulturen samt Amatörkulturen. Skillnaden dem emellan beror till störst del på vilken 

arena de utspelar sig på.23 Mastodontkulturen är det som kan ses som internationell och 

superkommersiell kultur. Exempel skulle kunna vara storfilmer som Avatar eller artister som Lady 

Gaga. Medelklasskulturen är den som skapas av de professionella kulturutövarna för den nationella 

marknaden. De drar inte ofta in stora ekonomiska vinster för gällande parter. Här skulle ett exempel 

kunna vara Ulf Lundell på den svenska arenan. Medelklasskulturen hamnar ofta i kläm mellan 

mastodontkulturen och den sista kategorin. Amatörkulturen är den del som dominerar allt mer i 

20 Tobias Nielsén & Sven Nilsson, ”Förord”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 12-13. 

21 Tobias Nielsén & Sven Nilsson, ”Spelplanen – då, nu och sedan”, i Framtiden är nu – Kultursverige 
2040, red. Tobias Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 21. 

22 Sven-Eric Liedman, ”Teknik och människa – våra val”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red.
Tobias Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 27-28. 

23 Anders Rydell, ”Marknad - mastodontkultur”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 114. 
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offentlig kultur. Denna representeras av ideella företeelser så som bloggar och youtube, företeelser 

som idag kan leda till ett genomslag ifall en privatperson försöker sprida sina alster.

Varje enskild yta för att slå igenom är mindre idag än förr. Å andra sidan kan det sammantagna 

genomslaget från dagens hundratals ytor i kanaler och medier av olika slag vara än mer kraftfullt då

spridningen över fler medier kan nå ut till fler människor. Dock kan denna spridning och potentiella

kommersialisering, trots att den är bra och i mångt och mycket inkluderande, också leda till att 

mötet blir allt viktigare. Det autentiska i att vara på plats i rätt ögonblick får större mening. En värld

fylld av kopior och mycket av samma innehåll gör att en upplevelse, som inte kan kopieras, får allt 

större betydelse.24 

För att denna spridning ska kunna ske kan det vara en positiv sak att göra satsningar på fler mindre 

eller medelstora scener för kulturutövande istället för att satsa på jättearenor. Detta skulle kunna 

göra att nya kulturyttringar kan komma fram på ett sätt som inte tillåts av de etablerade 

jättearenorna och de kan på så sätt samla en, må hända liten, men hängiven publik och sedan 

utvecklas där ifrån.25 Detta skulle kunna leda till ytterligare decentralisering och individualisering 

av kulturövandet.

2.1.1 Kulturvanor

I det traditionella klassamhället kunde eliten ha sin kultur och bildning ifred utan att störas. Att 

kunna ägna sig åt kultur krävde både stort ekonomiskt och kulturellt kapital. Detta har dock 

utvecklats och det är inte på samma sätt längre trots att spår av detta fortfarande återfinns i 

samhället. Nu brukar kultur marknadsföras som ”till för alla” och i styrdokument pekas det på allas 

rätt att ta del av kulturen i samhället. Hur detta kan tänkas påverka kulturvanor låter vi dock vara 

osagt. Sett till utvecklingen över tid utvecklas våra olika kulturvanor nämligen långsamt. Utifrån 

detta kan ett antagande göras om att de kulturella vanorna även om 30 år antagligen kommer att 

påminna mycket om hur det ser ut idag.26 

Det som kan komma att motsäga detta är dock hur samhället utvecklas vad gäller teknologi. 

Samhällsutvecklingen går mot högteknologi och  en allt mer individualiserad kulturkonsumtion. 

24 Anders Rydell, ”Marknad - mastodontkultur”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 115-116. 

25 Rasmus Fleischer, ”Stadsplanering – ta plats”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 35. 

26 Rudolf Antoni, ”Kulturvanor – vem är du?”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 105. 
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Denna kultur baseras främst på livsstil och personliga preferenser, jämfört med hur kultur tidigare 

främst avgjorts av demografi och socioekonomisk status hos utövaren.27 Här hjälper teknologin till 

på så sätt att det nu är mycket lättare att via internet hitta de former av kulturutövande som 

personligen föredras, samt möjligheten att utöva den själv i viss mån. Detta kan även göra det 

lättare att hitta en gemenskap med andra människor som också använder sig av eller utövar samma 

typ av kultur. Det kan bli lättare att hitta människor som delar ens kulturella intresse, utan att 

behöva ta hänsyn till de fysiska begränsningar som finns.

Kanske att det också har att göra med att kultur nu kan utövas i hemmet via datorn på ett enkelt sätt 

jämfört med att det tidigare har krävt att vi tar oss ut och möter likasinnade på fysiska platser. Men 

riktigt så enkelt kanske det inte är heller. De kulturella vanor vi har och upplever reproduceras i 

samhället vi lever i genom kontakt och interaktion med andra människor. Ur ett sociologiskt 

perspektiv handlar dessa fysiska besök, må det så vara på museum, teater eller ett sportevenemang, 

inte bara om att vi vill uppleva den kulturen på ett roande sätt. Det handlar också om att få synas i 

ett sådant sammanhang, att visa och känna tillhörighet.28 Detta kan kanske tillgodoses via umgänge 

på nätet också, om än kanske inte i samma grad. Andra sidan av det här myntet är att internet ger 

oss tillåtelse att uppleva, se på eller lyssna till sådant som vi kanske inte skulle göra publikt. Vi kan 

tillgodose våra ”guilty pleasures” i trygghet hemma utan att visa för någon annan vad vi är 

intresserade av att se/höra. Men frågan är om det verkligen går att ersätta upplevelsen av att komma 

till en fysisk plats och uppleva kultur personligen. Den autentiska upplevelsen kanske tvärt om blir 

mer värd när bilder och information är såpass lättillgängligt via datorn, att uppleva i ögonblicket 

och vara på plats i en utställning kanske istället blir en motpol till teknologin.

I dagsläget är det de personer som är mellan femton och tjugonio år som deltar mest i kulturella 

aktiviteter så som dans och teater på fritiden och flickor i något högre grad än pojkar. Detta kan i 

allmänhet ses utvecklas till att kvinnor även senare i livet visar ett större intresse för kultur än män. 

Det är också skillnad i kulturmönster mellan folk med hög utbildning och de med låg utbildning 

samt mellan de som bor på landsbygden och de som bor i större städer. Kanske att det beror på 

intresse, eller kanske att det beror på att det helt enkelt är mer lättillgängligt att komma åt 

kulturinstitutioner i en stad. De som är underrepresenterade är personer med någon typ av 

27 Rudolf Antoni, ”Kulturvanor – vem är du?”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 105-106. 

28 Rudolf Antoni, ”Kulturvanor – vem är du?”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 107. 
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funktionsnedsättning.29

Svenskarnas teatervanor har under det senaste årtiondet varit relativt stabila. Vad gäller museer och 

bibliotek kan antalet besökare dock ha minskat något. Däremot har museer betydelse för skolans 

verksamhet inte minskat. Skolprogrammen och de olika besökarna från olika skolor har varit en 

relativt konstant siffra de senaste tio åren.30 

Den ökade medellivslängden i Sverige kan också komma att påverka framtidens kulturutövande. 

Det kan innebära en ökning i publik, som utöver besök dessutom med drivkraft kan komma att 

driva på utvecklingen av aktiviteter kring kulturutövandet, samt att det ska finnas platser att mötas 

på. Kulturyttrande kommer antagligen att även i framtiden innebära att utövaren innehar stort 

kapital, dock kommer det kanske inte längre att vara ihopkopplat med högt ekonomiskt kapital. Då 

kulturen spridit sig och blivit bredare redan nu och det är en trolig framtida utveckling att det är det 

kulturella kapitalet som behöver vara högt.31 

2.2 PEST-modellen – tillämpat på Borås

Politiska faktorer – Exempel på vad kommunen kan göra för att stötta lokal utveckling i olika 

former kan vara samarbeten, ekonomiskt stöd och information. Politikerna i Borås vill gärna tidigt 

involveras i de frågor som är viktiga för lokalinvånarna och för att detta ska kunna bli verklighet 

anordnas möten där lokala grupper och kommunens politiker och tjänstemän kan träffas 

förutsättningslöst. En problematik med detta upplägg är att de lokala grupperna kan vara svåra att 

hålla kontakt med. Många av dem är ideella och har ibland vilande verksamhet. Trots detta 

arrangeras möten med lokala utveckling varje vår och höst.32

Kulturen och de olika kulturmiljöerna spelar stor roll för besöksnäringen och för både lokal och 

regional tillväxt. Länder, regioner och städer som arbetar med sitt kulturutbud och utvecklar det har 

större möjlighet att locka inte bara turister utan också nya invånare.33 Denna sortens tillväxt kan 

gynna inte bara kulturlivet som sådant utan även andra näringar på den plats det gäller. Det kan leda

29 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 14.
30 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 13.
31 Rudolf Antoni, ”Kulturvanor – vem är du?”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 

Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 108-109. 
32 Borås hemsida, förvaltningar, stadskansliet, samhällsplanering, 
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/samhallsplanering/strategisksamhallsplanering/l
okalutveckling.4.82f0a312665003f0d80004912.html, 30/3-16.
33 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 18.
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till nya företag och ökad ekonomi vilket sedan kan hitta in i kulturen och vidareutveckla den ännu 

mer, som en god cirkel. 

Bidragsgivare för kulturverksamheter i Borås är utöver kommunen Borås Stad även Västra 

Götalandsregionen genom kulturarvsförvaltningen Västarvet.34 I Västra Götaland förbereds en 

större satsning på industrisamhällets utveckling och vad detta har betytt för samhälle och invånare. 

Textilmuseet och Borås museum vill ta del av arbetet med industriarven som aktivt 

utvecklingsområde.35 I Borås är det Västra Götalands regionala mål för kulturpolitik som det arbetas

mot, liksom den lokala verksamheten utarbetad av Borås Stad. 

Utöver detta kan det finnas en mening med att förändra statens bidragsgivning till regional 

kulturverksamhet. Att öka de regionala bidragen skulle kunna främja arbetet inom kommuner då de 

själva kan avgöra vad pengarna bör användas till årligen, vilket skulle ge kommunerna ökad frihet 

att utveckla sina verksamheter. Att ge regionerna ökat ansvar att fördela de statliga medlen som 

avsätts för kultur togs upp redan 1974 i den kulturutredning som gjordes då och diskussionen har 

fortsatt sedan dess.36 Regeringen har genom satsningen på Fria museer skapat bättre förutsättningar 

för museerna att utifrån sina behov själva prioritera vilka insatser som ska göras för att vårda och 

tillgängliggöra de kulturskatter som förvaltas. Samtidigt behövs samordning och strategiskt arbete i 

gemensamma frågor av övergripande karaktär.37 

Ekonomiska faktorer

Skattesystem och donationsförordningar inom kultursektorn förändras. Internationellt sett är det en 

vanlig företeelse med avdragsrätt för investeringar i kulturarv samt donationer. Kanske att detta 

skulle kunna vara en möjlighet även i Sverige? Permanenta avdragsmöjligheter för de individer som

själva tar hand om olika former av kulturarv kanske skulle kunna vara ett alternativ och kanske 

skulle det även engagera fler människor för kulturarvet som sådant. Utöver detta känns det aktuellt 

med ett samarbete mellan ideella och professionella krafter för att all tyngd inte ska hamna på 

kulturinstitutionerna men också för att ytterligare öka tillgängligheten av arvet. För att något av 

detta ska vara möjligt krävs dock en förändring vad gäller de maktförhållanden som råder, så som 

en decentralisering av den institutionella kontrollen, och frågan är om vi är redo för det.38

34 Intervju med Medeia 22/3-16.
35 Handlingsplan för Kulturen 2015-2016, Borås, 5.
36 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 17.
37 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 25.
38 Kristian Berg, ”Kulturarv - backspegel”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 

Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 180.

15



Kulturverksamheten i Borås Stad fokuserar på målgruppen barn och unga. Det ska finnas utbud 

inom kulturverksamheten som minst motsvarar det antal barn och unga som finns i staden mellan 0-

16 år men fokusgruppen för år 2015-2016 är de som faller inom gruppen 10-16 år.39 Ett av målen 

för perioden är att nå ut till fler av Borås barnfamiljer. Därutöver ska kultur för personer upp till 26 

år utvecklas genom arrangerade program, till exempel genom samarbeten mellan 

gymnasieutbildningar men också med egen programverksamhet. 

Sociokulturella faktorer - Att tillgängliggöra kännedom om kulturarvet ger människor insikter i 

dagens samhälle samt hur det har utvecklats. Alla barn och ungdomar ska ha möjligheten och rätten 

till att delta i olika kulturupplevelser oavsett hur deras familjeförhållanden ser ut eller vilket område

de växer upp i. Varken ålder, kön, funktionsnedsättningar, etnisk, socioekonomisk eller religiös 

bakgrund ska hindra barn och unga kunna ta del av kultur och konstnärliga uttryck.40

Trots att barn och ungdomar alla ska ha möjligheten och rätten att delta i kulturupplevelser är deras 

förutsättningar att göra detta tydligt åtskilda beroende på ålder, bostadsort, föräldrarnas utbildning,  

vilken skola de går på samt till viss del föräldrarnas ekonomiska situation. När det gäller barn och 

ungas kulturvanor är skillnaderna störst mellan barn och unga med respektive utan funktionshinder 

samt mellan barn och unga från storstäder respektive dem från mindre städer. Det har även 

återfunnits skillnader i intresse mellan pojkar och flickor.41

I Borås vision 2025 hävdas det att det är den sociala, kulturella och etniska mångfalden som driver 

stadens utveckling framåt. Detta gör det viktigt att det finns mötesplatser för människor där unga 

möter gamla och där historien möter framtiden.42 Att satsa på att skapa kulturevenemang där 

invånare kan mötas ger stimulans och gör Borås till en attraktiv stad. 

Regeringens proposition från 2009 menar att det är viktigt att upprätthålla och utveckla 

jämställdheten och mångfalden inom Sveriges kulturområde och att det ses som en nödvändig 

kulturpolitisk uppgift. De nationella minoriteternas möjligheter att både behålla och utveckla sin 

kultur i Sverige ska främjas. Ingen ska behöva känna sig utestängd från kulturlivet oavsett social, 

39 Handlingsplan för Kulturen 2015-2016, Borås, 3.
40 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 19.
41 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 16.
42 Borås vision 2025, 9-10.
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religiös och etnisk bakgrund.43 Borås är en textilstad och då textilhantering och sömnad i olika 

former är en internationell färdighet och marknad borde detta kunna användas för att utveckla ett 

inkluderande perspektiv. Historien om någonting välkänt kan vara lättare att ta till sig.

Teknologiska faktorer – Den teknik som finns idag utvecklas ständigt och ger nya möjligheter till 

eget skapande på individuell nivå på ett sätt som inte varit möjligt i samma utsträckning tidigare. 

Datorprogram och utrustning för musik- och filminspelning, design med mera har blivit mindre 

kostsamma, mer lättillgängliga och dessutom lättare att använda. Detta har gett ökade möjligheter 

inte bara för dem utan funktionshinder utan också gett ökade möjligheter för kulturinstitutioner att 

tillgängliggöra kulturutbudet för döva och hörselskadade, samt för synskadade personer.44

Den tekniska utvecklingen har fram tills nu haft och kommer med stor sannolikhet fortsatt att ha 

mycket stor betydelse för hur olika arkiv, bibliotek och museer genomför sitt arbete med bevarande 

och tillgängliggörande av de samlingar de förvaltar. Den kan även ha betydelse för hur dessa 

institutioner kan tänkas möta sin publik. Många av dessa institutioner arbetar i nuläget aktivt med 

att integrera olika digitala medier i sina verksamheter, en utveckling som regeringen stöder. 

Samtidigt leder detta till ny problematik för till exempel museer, för hur ska det digitala materialet –

det som kan komma att bli framtidens kulturarv – kunna bevaras? Ska ansvaret för detta ligga på 

nationell eller regional nivå?45 

Något som uppstått i kölvattnet av den tekniska utvecklingen är sociala medier och nätverk. För 

kulturskapare, producenter och konsumenter har dessa blivit allt viktigare med funktionen att 

kommunicera med andra men också att marknadsföra. De diskussioner som förs om vad kvalitet 

innebär har blivit tillgängligt för många fler i takt med att internet som fenomen har växt. Denna 

tekniska utveckling har också inneburit att människor har lättare att ta del av historiskt material. 

Detta innebär ökade förutsättningar för att kunna ta del av kulturarvet även på andra platser i 

världen som annars kräver ekonomiskt kapital för att kunna besökas. Detta kan gynna såväl forskare

som allmänheten och kan genom detta sägas ha medfört ett stärkande och ett breddande av 

medborgarperspektivet både i hela samhället men också inom kulturområdet mer specifikt.46

Denna tillgänglighet och spridning har dock en baksida. Upphovsrätten har en grundläggande 

43 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 30.
44 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 14.
45 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 21.
46 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 14.
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betydelse för konstnärers frihet likaväl som till deras möjligheter att försörja sig. Förutsättningarna 

för att tjäna ihop sin inkomst genom sitt kulturutövande har på grund av de nya sätten att uppleva 

konst och kultur drastiskt förändrats. I dag är det inte en självklarhet att de som utövar kultur alls 

har någon inkomst för det arbetet de utför, trots att andra människor tar del av det. Detta innebär att 

det idag är en väldigt aktuell fråga att prata om konsumenternas medvetenhet av det här för att 

frågorna rörande kulturskaparnas försörjningsmöjligheter samt yttrande- och informationsfrihet ska 

fortsätta uppmärksammas. Sammanfattningsvis är det tydligt att den enkla tillgången till internet har

lett till en rad förändringar rörande hur människor tar del av, skapar och sprider vidare kultur idag. 

Internet har både utvecklat möjligheterna att ta del av kultur i nya rum och på nya sätt samtidigt 

som de ökande spridnings- och marknadsföringsmöjligheterna för med sig både gott och ont.47

De tekniska framstegen påverkar de olika aspekterna av kulturlivet på olika sätt och ger både nya 

möjligheter samt nya svårigheter. En klar möjlighet gäller uppgiften som finns att bevara, vårda och

tillgängliggöra vårt kulturarv. Teknisk utveckling leder till ökade möjligheter till inkludering för 

personer med funktionsnedsättningar av olika slag till exempel. Dessa möjligheter är det viktigt att 

ta till vara på och vidareutveckla.48 Museer kan här inneha en viktig roll som kunskapsinstitutioner 

som tillsammans med skolor och bibliotek kan hjälpa till med att ge redskap för hur användare kan  

orientera sig i det ökade nyhetsflödet. 

Fysisk omgivning  - Museerna i Borås ligger på olika platser av staden. Textilmuseet är beläget i 

närheten av Borås högskola, Konstmuseet ligger vid Borås kulturhus och Borås museum ligger i 

Norrby. Museerna är lätta att ta sig till till fots, med cykel, genom kommunaltrafik och med bil. 

Borås stad delger i sitt kulturprogram att ”I formandet av staden ska det kulturella perspektivet vara 

en integrerad del i samhällsplanering och stadsutveckling. Invånarnas idéer och upplevelser av 

staden ska tas tillvara.”49 Borås stad satsar för tillfället mycket på att utvecklas. Till exempel håller 

ett av affärshusen på att byggas om för att moderniseras och få lägenheter i våningarna höst upp. 

Stadskärnan håller på att tätas för att kunna tillgodose den ökade mängden invånare som beräknas 

under de närmsta femton till tjugo åren. Det beräknas en ökning på ca 30000 invånare.50

Borås vision 2025 beskriver sitt målområde som den levande landsbygden. Enligt visionen bör stad 

och land utvecklas hand i hand. Under den inledande undersökningen kom det fram att många 

47 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 14.
48 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 17.
49 Borås Kulturprogram, 3.
50 Intervju med Medeia, 22/3-16.
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invånare söker efter ett mindre samhälle med tillgång till landsbygdens närhet till mark och natur. 

Datakommunikation och satsningen på ekoturism gör det möjligt att göra landsbygden omkring 

Borås livskraftig, som en förlängning till stadskärnan. Ån Viskan som går igenom Borås är en källa 

till upplevelse och rekreation för invånarna.51

Sociostrukturer och trender - Ordet trend associeras med det som är modernt och ligger i tiden 

just nu. Att med hjälp av framtidsstudier identifiera en möjlig trend innan den slår igenom kan ge en

inblick i en möjlig framtid. Hur vi i vår samtid bygger upp vår omvärldsbevakning lutar i mångt och

mycket på detta med just trendspotting att i samtiden upptäcka trender för förändring.52 För att  

kunna göra förutsägelser om framtiden krävs en förståelse för det förflutna och hur det 

påverkat/påverkar vår samtid. Nutida företeelser är utvecklade ur dåtiden. Därför kan vi inte vänta 

oss radikala nya tekniker/tillvägagångssätt i framtiden, utan snarare kan vi kanske ana hur saker kan

komma att utvecklas.

Urskiljbara trender inom den statliga kulturpolitiken idag och som har förutsättningar för att 

fortsätta under de närmsta 25 åren är regionalisering och interkulturalitet. I stort kan det sägas att 

det handlar om en gradvis överföring från statligt inflytande till regionalt inflytande, eller 

åtminstone en diskussion om huruvida detta vore för det bättre. Ska den regionala kulturpolitiken 

och dess mer specifika mål väga tyngre än det statliga intresset?53 Med interkulturalitet menas att 

människor från olika kulturer möts och att det skapas en ömsesidig förståelse. Att det finns platser 

där detta är möjligt och där det finns förutsättningar för att ömsesidig förståelse ska uppnås är 

viktigt för att skapa ett samhälle som är tryggt och där invånarna trivs. 

Interkulturaliteten kan ses som sammanhörande med den globala trenden att människors rörlighet 

nu är större än den någonsin varit innan. Spritt över hela välden finns det ca 214 miljoner migranter 

och siffran kommer bara att öka. Människor flyttar till andra länder för att arbeta eller plugga, eller 

så flyr de undan oroligheter. Migranterna återfinns främst i och runt storstäder runt om i världen, där

även de flesta stora museerna är lokaliserade, tillgång till kultur kan kanske locka och integrera 

51 Borås hemsida, förvaltningar, samhällsplanering, 
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/samhallsplanering/strategisksamhallsplanering/l
okalutveckling/medborgaresinitiativkraftgorlandsbygdenlevandeivison2025.4.7c6a396113aac85f704800016
465.html, 22/3-16.
52 Bernt Skovdahl, "En ny vetenskap ett nytt slags beslutsunderlag?", i Att utforska framtiden –

Valda perspektiv, red. Susanne Alm, Joakim Palme & Erik Westholm (Falun 2012), 29.
53 Tobias Harding, ”Kulturpolitik – en nisch för staten”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. 

Tobias Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 231. 
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människor. När mindre kommuner tar emot asylsökande kan länsmuseer och bibliotek vara de 

institutioner som har en viktig roll för mottagandet. Kultur är universalt.54 

Lokalt i Borås är den största trenden nu samhällsutvecklingen. Det händer mycket i staden och 

kommunen lägger stor fokus på att skapa mötesplatser för sina invånare där de ska kunna mötas i 

såväl stora som små sammanhang.55

Skola – Barns och ungas rätt till kultur innebär inte bara att de ska få uppleva kultur med hög 

kvalitet utan också att de ska få goda möjligheter att kunna utveckla sitt eget skapande. Skolan ska 

tillsammans med de olika kulturinstitutionerna se till att alla elever efter att ha avslutat grundskolan 

kan både använda och ta del av olika uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama och dans, 

samt att de ska ha veta om samhällets kulturutbud och kulturarv.56

Museerna är parter inom den kunskapsbaserade upplevelseindustrin vilket gör pedagogiken till en 

mycket central del av arbetet. Detta lärande och denna pedagogiska roll skall inte bara vara 

gentemot skolor utan också finnas i ett bredare perspektiv. För att förankra museet som en del av 

skolans värld behövs ett tydligt samband mellan läroplanen och de möjligheter museerna har att 

hjälpa till att uppfylla läroplanens mål. Den kunskap museerna kan ge via specifika museibesök 

behöver helt enkelt ha ett tydligare samband med läroplanen. Utöver detta kan museibesök fylla 

andra viktiga funktioner för eleverna då det i den annorlunda miljön museet erbjuder med sina 

samlingar och utställningar ger möjligheter för lärande genom andra kanaler än de som skolan ger. 

Det ger en möjlighet för elever att ytterligare förankra sina kunskaper.57

3. Kulturpolitik

Kulturpolitik kan underlätta för att kulturell utveckling kan äga rum men det är inte nödvändigtvis 

en drivkraft.58 Drivet för utveckling kan ligga hos allmänheten som gör det inledande arbetet, eller 

hos en specifik institution och på så sätt leda till att det blir aktuellt för kulturpolitiken så 

småningom. I dagens läge pratas det verkligen om kultur och dess utveckling, för samtidigt som att 

kulturpolitiken i dag  i stora drag är oförändrad har kulturklimatet förändrats radikalt och kultur är 

nu ofta på agendan. Kulturfrågorna cirkulerar flitigt och verkar nu vara betydligt mer centrala än de 

54 Riksförbundet Sveriges museer, Känn dig som hemma på framtidens museum, 6.
55 Borås vision 2025, 7.
56 Borås Kulturprogram, 3.
57 Riksförbundet Sveriges Museer, Känn dig som hemma på framtidens museum, 7.
58 Sverker Sörlin, ”Regionalisering – stad i ljus”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 

Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 215. 
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varit tidigare.59

Intresset och inte minst engagemanget för kultur i olika former är stort bland Sveriges invånare. 

Kulturens möjligheter till utveckling stärks av att det ekonomiska ansvaret för dem delas både 

mellan offentliga och privata finansiärer samt de ideella krafter som är verksamma. Privata och 

ideella initiativ till kulturutövande spelar en viktig roll för spridningen av den kulturella 

verksamheten i vårt land.60 

En av utgångspunkterna för kulturpolitiken är att kulturen innehar ett egenvärde och därmed också 

en egen roll i samhället. Det värde som följer en rik och mångsidig kultur som också ges utrymme 

att utvecklas samtidigt som den är tillgänglig för alla är en bra anledning för statens engagemang.61 

Det statliga engagemanget kan användas för att ge bidrag och stöd till de institutioner som förvaltar 

dessa olika former av kultur. Här blir dock en återkommande fråga om hur mycket som ska styras 

på statlig nivå samt vad som ska vara under det regionala ansvaret. 

Något som kan tänkas förändras i framtiden är att det kanske kan fästas mer uppmärksamhet vid det

vanliga. Det ”vanliga”, de saker vi använder oss av varje dag utan att kanske tänka på det, 

uppmärksammas sällan i olika debatter om kulturliv och kulturpolitik idag och det har inte heller 

gjort det historiskt. Om detta inte ändras kanske vi även tappar det som ett framtida perspektiv.62 

Det ligger tyngd och vikt i att utveckla det ovanliga som kan återfinnas inom det som ses som 

vanligt. Det behöver inte heller innebära att det behövs extra resurser för att utveckla det som ett 

nytt fenomen. Istället kan existerande resurser användas för att både berätta och stödja nya 

berättelser. Ideella krafter kan också verka för detta.

Detta är viktigt då vi bör se upp för att bara sådant som kan motiveras ekonomiskt och ses som 

vinstdrivande på ett eller annat sätt får stöd och bidrag från samhället och staten. Det är viktigt att 

den kulturella utvecklingen sker i samspel mellan det nationella perspektivet och de regionala 

perspektivet som också behöver höras.63 Så vad kan statens uppgift tänkas bli i framtiden? Kanske 

59 Tobias Harding, ”Kulturpolitik – en nisch för staten”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. 
Tobias Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 230. 

60 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 13.
61 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 17.
62 Jenny Johannisson, ”Lokalt - växtkraft”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 

Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 207. 
63 Sverker Sörlin, ”Regionalisering – stad i ljus”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 

Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 218. 
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det blir att driva en specifik syn på vad som är eller bör vara svensk kultur och vad som ska 

innefattas i detta? Eller kanske att det blir att arbeta för oberoende institutioner för kultur för att 

stödja kulturellt utövande?64 

3.1 Nationella kulturpolitiska mål

Kulturpolitikens specifika uppgift ar att stödja konstnärligt skapande i olika 

former, att skapa förutsättningar for att bevara, tolka, tillgängliggöra och utveckla 

kulturarvet, att bidra till att människor i hela landet har möjlighet att ta del av ett 

rikt och mångsidigt kulturutbud samt att medverka till att kulturen återspeglar den 

stora mångfald som präglar dagens samhälle. Vi menar också att kulturpolitiken 

ska syfta till att kulturella och estetiska värden blir beaktade inom alla områden 

som berörs av offentligt beslutsfattande.65

Detta citat från regeringens proposition Tid för kultur ger en ganska bra inblick i vad den nationella 

kulturpolitiken har som målsättning att uppnå. Att verka för att det ska finnas ett rikt och 

nyskapande kulturliv som är tillgängligt för alla människor är en viktig målsättning som borde 

skapa engagemang hos såväl de statliga organen som hos allmänheten. Sveriges invånare ska känna 

sig välkomna i kulturlivet, inte bara som åskådare utan också som deltagare och på så sätt få chans 

och möjlighet att uppleva utställningar, dans, teater och så vidare.66 

I propositionen Tid för kultur nämns även några av de tendenser som finns i samhället och som 

anses ha, eller i alla fall att de borde ha, inverkan på kulturpolitiken. Några av detta är den tekniska 

utvecklingen, globaliseringen samt hur Sverige nu i större grad präglas av kulturell och etnisk 

mångfald. Denna mångfald kan tillvaratas inom kulturen och ge upphov till nya sätt att utöva och 

uppleva den.67 Globaliseringen gör det också viktigt att på ett större plan tillgängliggöra kulturarvet 

då det nu kan nås lättare även av medborgare i andra länder i världen.

En annan viktig målsättning inom kulturområdet är att det utöver tillgången till högkvalitativ kultur 

också ska finnas möjligheter för eget skapande överallt i landet. För att detta faktiskt ska fungera 

krävs ett bra samarbete mellan nationell, regional och lokal nivå. Det är också viktigt att verka för 

att tillgängliggöra den kultur som finns och bevara den för kommande generationer. Att värna 

64 Tobias Harding, ”Kulturpolitik – en nisch för staten”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. 
Tobias Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 232. 

65 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 12.
66 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 16.
67 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 16.
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kulturarvet inför framtiden. Hit hör inte bara bevarandet utan också att arbeta för att öka 

medborgarnas intresse för kulturarvet som finns tillgängligt för dem.68

Målen för den nationella kulturpolitiken är att att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”69 För att 

kulturpolitiken ska uppnå dessa mål finns följande punkter att sträva efter att uppfylla inom den 

statliga verksamheten: 

 ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.”70 

De förslag som kulturutredningen lade fram 2009 menade att kulturpolitiken med utgångspunkt i 

demokrati och yttrandefrihet ska bidra till en utveckling av samhället genom att verka för 

gemenskap och arenor som är tillgängliga för alla. Att möjliggöra för kommunikation både mellan 

individer men också mellan olika grupper och på så sätt skapa förutsättningar för bildning och fritt 

utvecklande av skapande förmågor.71

De mål specifika för kulturmiljöarbetet som de statliga organen skall arbeta för att främja är 

följande:

 ”Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 

utvecklas,

 människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön,

 ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser, och

 en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

68 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 21, 25. 
69 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/, 23/3-16 .
70 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/ 23/3-16.
71 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 26-27.
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samhällsutvecklingen.”72 

3.2 Kultur i Borås

Kulturverksamheterna som finns i Borås ska bygga vidare på den befintliga kulturella 

infrastrukturen som är etablerad idag. För att göra detta ska kulturinstitutionerna i staden utvecklas 

och arrangemang ska verkställas för att stärka samverkan mellan det fria kulturlivet och andra 

tänkbara aktörer. År 2014 infördes ett kulturkort med olika rabatter, fria entréer och erbjudanden till

den delen av kulturverksamheten som är avgiftsbelagt. Kortet togs fram för att öka både deltagandet

och tillgängligheten inom kulturlivet i staden.73 

När invånare eller besökare kör mot Borås från Göteborg möts de av banderoll vid sidan av 

motorvägen innan staden där kommande kulturevenemang som är planerade i staden marknadsförs. 

Det finns även informationsskärmar som har samma syfte som banderollerna men som drar mer 

uppmärksamhet till sig då den är upplyst. Det har i formandet av staden lagts vikt vid att det 

kulturella perspektivet ska vara en integrerad del av både samhällsplaneringen och 

stadsutvecklingen.74

Stadsparken vid ån Viskan har de senaste åren prioriterats av Borås Stad.75 Här kan människor 

mötas förutsättningslöst, bland annat i orangeriet som invigdes den 5 juni 2015. Orangeriet 

utvecklades för att skapa en mötesplats för Borås invånare och platsen har sitt eget 

aktivitetsprogram som innefattar allt från konserter och dans till utställningar och föreläsningar med

mera för blandade målgrupper. Att bygga orangeriet var en del av Borås Stads arbete med att skapa 

fler attraktiva mötesplatser för invånarna i Borås. Aktiviteter för stadens invånare finns också i 

kulturhuset, på de olika museerna samt på stadsbiblioteket.

3.3 Sveriges museiverksamhet

Att inom museisektorn försöka förutsäga hur olika potentiella framtidsbilder kan komma att se ut 

och på så sätt skapa sig ett bredare framtidstänkande kan vara värdefullt. Kulturverksamheten är 

viktig för samhället men det gäller att den känns aktuell för samtiden likaväl som framtiden. Det är 

nu inte längre endast separata objekt som ses som kulturhistoriskt värdefulla, värdet kan nu sträcka 

72 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/ 23/3-16.
73 Borås kulturplan, 6-7.
74 Kulturprogram Borås stad 2013-2016, 3.
75 Hemsidan för Sveriges radio, P4 Sjuhärad, Klart för glashus i Borås stadspark, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5815699, 30/3-16.
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sig över hela miljöer av olika slag. Det är inte heller endast en fråga om att bevara det unika längre, 

intresset för att bevara det som ses som vardagligt och ofta förekommande ökar stadigt. En bieffekt 

till detta blir att museers samlingar byggs på mer och mer utan att de egentligen gallras igenom. 

Dessutom blir objekten som anses värda att spara en allt större grupp. Men hur ska museerna 

hantera en potentiell framtida brist på plats för samlingarna? Att samla och bevara har varit en av 

grunderna för museer som institutioner och är en fast struktur men frågan är ifall det kanske börjar 

bli dags att omvärdera detta och fokusera på andra sätt att visa upp vår kultur och de saker som 

förknippas med den. Men också här handlar det om makt. Museer är i en maktposition, en 

institution för kunskap och bildning. Samtidigt ska det museet förvaltas göras tillgängligt för alla 

vars kulturarv det är som faktiskt bevaras. Men vilka tillhör då den gruppen? Och vilken möjlighet 

har de som besöker museerna över att ta del av sitt arv? Skulle den tekniska utvecklingen och 

därigenom digitaliseringen kunna hjälpa till i strävan att göra kulturarven till medborgarnas 

egendom?76 

Dessa perspektiv, det växande och allt bredare kulturarvet, kraven på 

representativitet, legitimitet och ifrågasättandet av urvalens förmåga att spegla vår 

tid, har inneburit några få men tydliga förändringar i kulturarvslandskapets 

topografi. De växande samlingarna och de allt fler skyddade byggnaderna och 

miljöerna innebär ökade kostnader för vård och förvaring.77 

Som citatet ovan anger är det ytterligare en aspekt som tillkommer tillsammans med det ökade 

antalet miljöer och föremål som bevaras – det ekonomiska. Det kostar att ha magasin med rätt luft 

och temperatur för att föremålen som står där inte skall ta skada och inne i museerna kräver föremål

montrar där ljus och luftfuktighet går att reglera. Strukturerna för insamlandet är sega och i många 

fall finns det många föremål av samma sort där de övriga göms undan i magasin utan att ta sig ut i 

museerna. Det har dock uppkommit en del synbara förändringar inom museisektorn. Vissa 

museiinstitutioner har slagits samman och samlingarna har då integrerats. Samarbeten museer 

emellan har ökat och allt generösare former av lån är nu verklighet. Dessutom har andra typer av 

utställningar också sett dagens ljus vilket kan ses som en spännande utveckling78 Som Kristian 

Berg, tidigare chef för Historiska museet i Stockholm samt kulturchef i Västra Götalandsregionen, 

76 Kristian Berg, ”Kulturarv - backspegel”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 177-179. 

77 Kristian Berg, ”Kulturarv - backspegel”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 178. 

78 Kristian Berg, ”Kulturarv - backspegel”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 180. 
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beskriver det: ”För att få till allmänt och inkluderande historiemedvetande gällande kulturarv krävs 

öppenhet. Fokus måste flyttas från bevarande till kritiskt reflekterande användning”79 

4. Borås museer

I Borås stad finns, förutom en del mindre museer, tre större. Konstmuseet, Textilmuseet samt Borås 

Museum. Jag kommer efter en kort beskrivning av både Konstmuseet och Textilmuseet sedan att 

lägga fokus på Borås Museum då det har ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Borås stad har förlagt det nya textilmuseet i Textile & Fashion Center, en ny byggnad som ligger ett

stenkast från Borås Högskola. Museets utställningar har som syfte att genom både teknik och 

textilier beskriva historien. Trender i samhället samt ekonomisk utveckling beskrivs här genom 

både teknik och textilier. ska beskriva historien genom såväl teknik som textilier. Det är meningen 

att museet ska visa upp den textila rikedomen av kreativitet och uttryck. Fokuset ligger på 

Sjuhäradsbygden men med inslag från olika delar av världen som visar hur traditioner som rör textil

förenar människor.80

Konstmuseet i Borås är känt för sina nationella samt internationella utställningar likaväl som sin 

stora samling med nationell samtidskonst. Museet bedriver pedagogisk verksamhet både för vuxna 

och för barn i sina tre våningar som är uppdelade i flera utställningsytor. Museet har också ett 

regionalt uppdrag som består i att samla, vårda och visa upp rörlig bild. Detta uppdraget har 

inneburit ett ökat samhälle med stadens biografer.81

Borås museum har ett kulturhistoriskt fokus och är uppdelat mellan en friluftspark med byggnader 

från 1600-talet samt en museibyggnad med utställningar. ”Det är som två museer i ett, miniskansen 

med förindustriella tiden och ett stadsmuseum.”82 Museet är beläget i Norrby och samlar historien 

från Borås samt Sjuhäradsbygden. Friluftsområdet av museet beskrivs som ett skansen i miniatyr 

och innehåller bland annat en bevarad gård från området Sjuhärad, från 1700-talet. Här finns även 

en kyrka, populär vid dop och vigslar, med tillhörande sockenstuga. Museet är stängt under 

79 Kristian Berg, ”Kulturarv - backspegel”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 180. 

80 Textilmuseets hemsida, Om museet, 
http://textilmuseet.se/ommuseet.4.1a969d8142eea09a2980001322.html, 23/3-16.

81 Borås hemsida, förvaltningar, kulturförvaltningen, Borås konstmuseum, om museet, 
http://www.boras.se/forvaltningar/kulturforvaltningen/kulturforvaltningen/boraskonstmuseum/boraskonstmu
seum/ommuseet.4.63fbc1fa126f45b1ad7800024815.html, 24/3-16.
82 Citat från intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
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vinterhalvåret med undantag för inbokade skolklasser samt aktiviteter, så som en årlig julmarknad, i

friluftsmuseet. Museets basutställningar erbjuder kulturarv med fokus på hantverk och historia.83

Under våren 2016 kommer vandringsutställningen Ur Björk till museet och är det enda nya som 

planeras under våren då museets ledning för tillfället arbetar med att konceptutveckla Borås 

museum. Målet med konceptutvecklingen är att öppna upp för ett större deltagande bland besökarna

och att arbeta för att historia och kultur ska kunna användas som relevanta verktyg i samtidsfrågor. 

Än så länge sker arbetet utan uppdrag ovanifrån, men tanken är att det ska antas av Borås stad och 

att medel för att utföra förändringarna ska ske. Anställd för att arbeta med det här är Medeia Sogor 

Ekner. Sogor Ekners vision för arbetet med Borås museum är att konceptuellt titta på vad ett 

museum kan tänkas vara om ca 15-20 år och sedan göra det redan idag.84 Att skapa ett museum för 

idag och för framtiden. Hon fortsätter med att berätta att detta kommer kräva flexibilitet vad gäller 

lösningar, uttryck, inflytande och delaktighet under arbetets gång. Arbetet ska vara klart år 2021 i 

samband med Borås stads 400-årsjubileum.

Vid frågan om vilka faktorer Sogor Ekner tror kommer behövas för att denna utvecklingen ska 

kunna ske blev svaret att hon tillsammans med en referensgrupp arbetar med att identifiera 

framgångsfaktorer. Under en sammankomst med tre museer som arbetar med museiutveckling har 

det kommit fram att det inte alltid är stora saker som krävs för att lyckas, det kan vara små detaljer 

som avgör om ett arbete blir framgångsrikt eller inte. Det behöver inte heller ha med en stor budget 

att göra. En av slutsatserna den informationen har lett till är att Sogor Ekner tror att det för Borås är 

väldigt viktigt att det inte arbetas i motvind för att utveckla museet, utan att det skapas någonting 

som alla vill ha, allmänhet, politikerna och staden i övrigt.85 En annan viktig framgångsfaktor anser 

hon är att det visioner är såpass bra att den köps, att det inte går att säga nej till den. Att endast göra 

en ny utställning räcker inte för Borås museum, det strävas efter ett framtida WOW-resultat. 

För att lyckas med utvecklingsarbetet arbetar hon även med stadsutvecklingsfrågor. Sogor Ekner 

menar på att det också är en framgångsfaktor att museet involveras även i stadsplaneringen för att 

de ska kunna vara aktuella och relevanta för samhället och dess invånare. I bästa fall skulle museet 

83 Borås hemsida, förvaltningar, kulturförvaltningen, Borås museum, om museet, 
http://www.boras.se/forvaltningar/kulturforvaltningen/kulturforvaltningen/borasmuseum/borasmuseum/omm
useet.4.203b1d126bce03a2d80009931.html, 24/3-16.
84 Intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
85 Intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
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kunna bli en drivande arena för samtidsfrågor. Att istället för att endast existera och fånga upp 

samtiden också vara en drivande motor i samhället och dess utveckling.86

Även under utvecklingen av museet görs arbetet med ett lokalt perspektiv, det är av största vikt. 

Museet behöver först och främst vara relevant för Norrbyborna och den närmaste omgivningen. 

Efter det kommer i följande ordning Borås, området Sjuhärad, Västra Götalandsregionen och sedan 

nationellt och internationellt perspektiv. Vad som än  ska göras måste det först förankras i Norrby. 

Men trots att det lokala perspektivet är viktigast behöver verksamheten inte låsas vid det, för lokala 

perspektiv är också globala perspektiv. Det handlar om hur frågorna museet behandlar talar om det 

och om hur utställningarna byggs upp. Om det pratas om lokala frågor om till exempel hantverk (då

Borås är en hantverksstad) kan detta även tas upp i ett globalt perspektiv. Ett sätt att göra detta är att

ta tillvara på kunskapen som folkvandringen ger. Kanske går det att skapa ett samarbete med 

nyanlända som har med sig levande hantverkstraditioner? Att i museet lyfta hur kunskap flyttas och 

är levande i olika former överallt samtidigt.87 

5. Framtidsbilder

Teknologi - Med hjälp av informationen om kulturpolitik i PEST-modellen kan vissa trender 

urskiljas. Givet förförståelsen detta ger faller vissa möjliga framtidsscenarion ur.  Samhällsforskaren

Daniel Johansson menar att ”en av de tydligaste trenderna just nu handlar om decentraliseringen 

och tillgängligheten vilket hänger ihop med att konsumtionen och handelssystemen flyttar ut i 

mobilerna.”88  Det som kan ses i mobiltelefonerna kan även ses i större skärmar, som via en dator, 

och individen får alltså mer makt och användandet kan bli mer  personligt än vad det kunnat 

tidigare. Detta har börjat användas till någonting bra inom museivärlden då de dels kan sprida 

information om vad de arbetar med just nu och vad för utställningar de har men också något 

simplare som vilka öppettider de har och vilken besöksadress som gäller. Informationen blir 

lättillgänglig för den som söker efter den. 

Ett vidare sätt att använda teknologin och internet för museer utanför institutionen i sig är att 

använda sociala medier för att ytterligare sprida kunskap om vart de finns och vad de erbjuder för 

86 Intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
87 Intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
88 Daniel Johansson, ”Internet - impulsekonomi”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 

Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 61. 
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samlingar, utställningar och projekt. Att ha en Facebooksida eller en profil på Instagram där 

information läggs ut och där människor kan följa vad som händer inom museets väggar kan dra ny 

publik likaväl som underhålla den publik som redan finns. Nordiska museet i Stockholm, 

världskulturmuseet i Göteborg och Göteborgs stadsmuseum är några av de museiprofiler som finns 

på Instagram nu men även Textilmuseet i Borås har en profil. 

Det går även att skapa en viss interaktivitet med hjälp av det här och utveckla användandet 

tillsammans med besökarna. Till exempel kan viss information samlas i specifika kategorier valda 

antingen av museet eller av besökarna själva. De här kategorierna kan sedan sökas upp och 

undersökas av de som vill. Ett exempel på när det här använts inom museivärlden är 

”Museumselfieday” där de som besöker valfritt museum ska ta ett självporträtt med något föremål 

ur museets samling och sedan lägga upp det på sociala medier under samlingsnamnet 

”Museumselfieday”. På Västerbottens museum erbjöds rabatterad fika som de valt att kalla 

”selfiefika” till de som deltog. Då fick vi som deltagit visa upp bilden på vår sociala media i kassan 

innan vi betalade. Det här skulle kunna utvecklas till att bli ännu mer interaktivt och kanske på så 

sätt locka människor som annars inte tar sig tid att besöka museet och kolla på dess samlingar. Det 

blir även ett sätt för besökarna att lämna ett spår, inte på museet i sig, men via museets sida, vilket 

skapar mer interaktivitet.

Den ökade interaktiviteten på webben benämns som Web 2.0. Vad som menas med Web 2.0 är helt 

enkelt att det är mer interaktivt än vad World Wide Web har varit innan, vilket medför ökade 

användningsmöjligheter. Detta kan också innebära att olika tjänster vävs samman.89 Nina Simon, 

författare till boken The Paticipatory Museum har spunnit vidare på det här och pratar om museum 

2.0. Hon driver en blogg där fokusen ligger på museum 2.0 och idén bakom fenomenet är att se ifall

fenomenet kring Web 2.0 kan vara användbart även inom museivärlden för att göra museer mer 

engagerande, mer baserad på gemenskap och ett vitalt element i samhället.90 Det handlar om att 

göra besökarna till deltagare i ett museum och inte bara åskådare. 

På Simons blogg pratar hon om 90-9-1 principen för deltagande. Principen utgår från en 

undersökning bland de länder som har flest onlineanvändare och den visade att 90% av alla 

webbanvändare inte bidrar med någonting till innehållet alls. De läser informationen som redan 

89 Daniel Johansson, ”Internet - impulsekonomi”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 
Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 60. 

90 Nina Simon, Museumtwo.blogspot.se, What is museum 2.0?, 
http://museumtwo.blogspot.se/2006/12/what-is-museum-  20.html, 31/3-16.
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finns. 9% av användarna bidrar lite, till exempel genom att göra inlägg på Facebook, publicera 

dokument de skrivit, lägger upp bilder på Instagram och så vidare. Den sista procenten i sin tur är 

den som skapar allt innehåll som finns att hitta. Det är alltså bara 1% som aktivt skapar information 

genom att till exempel skapa sidor på Wikipedia eller lägga upp videos på Youtube.91 

Utifrån det här blir frågan ifall fokuset för museet bör vara att öka den enda procenten till fler 

procent, eller ifall det kanske är bättre att få fler från 90% kategorin över till 9% kategorin? Det 

viktigaste är kanske inte att få fler användare att skapa material utan att få de passiva åskådarna till 

att delta på något vis och känna att de kan lämna spår i till exempel en utställning. ”Att låta 

besökare ha en möjlighet att dela och påverka under sina besök genom interaktivitet.”92 Det finns 

självklart olika sätt att låta besökare lämna spår i utställningarna men att arbeta med interaktivitet i 

museerna känns som en trend som kommer fortsätta i framtiden. Utmaningen för museerna blir här 

att arbeta med delaktighet på ett bra sätt, att hålla det på en bra nivå. 

Att använda ny teknik och sociala medier för att skapa interaktivitet är inte ett måste, det skulle lika 

gärna kunna handla om en tavla i en utställning där besökare genom att dra olika trådar mellan olika

alternativ kan skapa någonting som lämnas kvar, i alla fall tills någon nystar upp de trådar som 

lämnats. Eller som på Västerbottens textilutställning där besökarna vid en skaparstation kan göra ett

av museet utvalt pyssel. Det som skapas samlas sedan ihop och sätts upp någonstans i 

utställningen.93 Däremot känns det inte troligt att den tekniska utvecklingen kommer att avstanna 

utan det är snarare troligt att användandet av teknik kommer att fortsätta att utvecklas ännu mer. Det

troligaste är det det sker en vidareutveckling av tekniken vi har idag. Skärmar som blir ännu tunnare

och med mer funktioner. Telefoner som blir större och smartare och ersätter datorerna. Så hur kan 

detta användas? Kanske är framtidens utställningar till störst del skärmar som sedan kompletteras 

med föremål istället för tvärt om? Kanske blir fokuset istället att via skärmen kunna zooma in och 

vrida för att kunna se saker som kanske inte alltid syns i en monter? Det är svårt att säga. Något 

som är säkert är att den digitala tekniken som finns tillgänglig nu och som kommer utvecklas i 

framtiden ger möjligheter för människor att på nya sätt ta del av historien. 

Genom digitaliseringen och att företeelser flyttar ut på internet ökar även tillgängligheten för 

människor som av olika anledningar inte fysiskt kan besöka museet som har samlingarna. Att 

91 Nina Simon, museumtwo.blogspot.se, The Exclusivity paradox, 
http://museumtwo.blogspot.se/2009/01/exclusivity-paradox.html, 31/3-16.
92 Intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
93 Egen observation 
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funktionshindrade inte ska kunna besöka museer för att de inte är tillgänglighetsanpassade är en 

aktuell fråga som jag inte kommer gå in på djupare, men om samlingarna publiceras på nätet ger det

ökad tillgänglighet från hemmets vrå.94 Detta gäller även för de människor som är intresserade av 

att besöka museet men av ekonomiska skäl inte har råd att ta sig till platsen där det finns. 

Utmaningar vad gäller den tekniska utvecklingen av interaktivitet är att det blir viktigt att inte 

försvinna in i tekniken. Det är kanske inte automatiskt mer interaktivt att människor samlas runt 

skärmar även på museer. Det kanske är interaktivt på så sätt att en skärm används men då beror det 

också på vad för interaktivitet de som skapat utställningen varit ute efter att uppnå. Är det 

interaktivitet med utställningen så uppnås den till viss del på det här viset. Att använda en skärm är 

inte samma sak som att känna och klämma på föremålet i sig med det kan ge en viss känsla av att få

se föremålet på närmare håll. Om målet istället är att skapa interaktivitet besökarna emellan samt 

med utställningen, ställer det lite högre krav på att det finns utrymme för detta i museets 

utställningar.

Ett möjligt sätt att göra detta på är att utveckla användandet av virtuell teknik som allt oftare 

används i spel. Om tekniken utvecklas tillräckligt kanske det går att skapa virtuella scenarion där 

besökaren själv skulle kunna röra sig runt i en gammaldags miljö där utställningens föremål är 

utplacerade. Kanske kan tekniken till och med utvecklas tillräckligt för att låta besökaren på det här 

sättet kunna komma närmare föremålen, eller för besökaren att göra val som påverkar vad som 

händer under den virtuella upplevelsen. Möjligheterna är många. 

Sociostrukturer och trender - När det pratas om internationalisering och regionalisering i 

museivärlden händer det ofta att frågan om vem som egentligen äger kulturarvet dyker upp. 

Centralmuseerna är fyllda av föremål från hela Sverige. Bör de återlämnas till de regioner de 

kommit från? Att återlämna dessa föremål och flytta dem från stad till den region de kommer ifrån 

skulle kunna innebära både fördelar och nackdelar.95 Det skulle tillgängliggöra kulturarvet i den 

regionen det kommer ifrån och öka chanserna att människor där får se föremål som deras äldre 

släktingar kan tänkas ha använt, till exempel. Det skulle ge regionerna mer makt över de föremål 

som tillhört dem, och decentralisera makten centralmuseerna har över det gemensamma kulturarvet.

94 Riksantikvarieämbetets hemsida, aktuellt, aktuella frågor, Riksantikvarien i debatten: Kulturarvet 
måste bli tillgängligt för alla, http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kulturarvet-maste-bli-

tillgaengligt-foer-alla-20575, 1/4-16. 
95 Kristian Berg, ”Kulturarv - backspegel”, i Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias 

Niélsen & Sven Nilsson (Stockholm, 2010), 179. 
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En nackdel med detta är dock att föremål inte längre skulle vara samlade på en plats på samma sätt 

som de är idag. Om en person idag kan ta sig till Stockholm, till exempel, så har de där tillgång till 

kulturarv från hela Sverige utan att behöva resa runt speciellt mycket. Detsamma gäller ifall det 

kommer människor från andra länder och vill besöka museerna, för dem är det enklare om allt är 

samlat på ett ställe. Så vad väger egentligen tyngst? Hur avgörs det på vilket sätt kulturarvet skall 

vara tillgängligt för alla? Alltså har frågorna om återlämnande av kulturarvet tillsammans med 

frågorna om äganderätt en inverkan på kulturarvsturismen. Enligt Riksantikvarieämbetet är det här 

av vikt att se till att den äldre bebyggelsen används och utvecklas i takt med samhället, för att skapa 

förutsättningarna för ett hållbart bevarande. Detta för att kulturarvet inte bara ska ses som en 

kostsam börda utan också som en resurs för turism, upplevelser och kunskap.96 

Men här kan det återigen diskuteras om nyttan av att digitalisera museernas samlingar, då det inte 

bara är tillgång till byggnaderna som är av vikt. Digitaliseras samlingarna kan de vara tillgängliga 

på flera platser samtidigt.97 Då kommer dock frågan om hur viktigt det är att få se föremålet på nära 

håll. Kanske att det i framtiden ses som viktigare att ha tillgång till kunskapen om föremålet 

tillsammans med en bild än att åka till museet och se det på plats. Kanske blir det tvärt om, att det 

blir allt viktigare att åka till museet och se föremålen på plats, att få det autentiska, när kunskapen 

om tingen kan ges via nätet. Bägge möjligheterna känns rimliga i enlighet med utvecklingen av 

dagens samhälle.

Enligt regeringens proposition Tid för kultur är det viktigt att utveckla jämställdheten och 

mångfalden inom Sveriges kulturområde.98 Detta ihop med trenden gällande interkulturalitet och 

ökad förståelse kulturer emellan skulle kunna ha en stor inverkan på framtidens museer som då 

genom sina utställningar eller övriga aktiviteter skulle kunna verka för att skapa positiva möten som

främjar förståelse och gemenskap utifrån ett kulturarv som alla kan ta del av. 

Att ha sådana platser kommer vara av stor vikt då den globala rörligheten inte lär minska under de  

närmsta årtiondena. Att ha tillgång till kultur kan locka och integrera människor som kanske kan 

känna igen traditioner från sitt eget samhälle i det som finns i kulturmuseerna här. Då kan 

96 Riksantikvarieämbetets hemsida, aktuellt, aktuella frågor, Riksantikvarien i debatten: Kulturarvet 
måste bli tillgängligt för alla, http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kulturarvet-maste-bli-

tillgaengligt-foer-alla-20575, 1/4-16. 
97 Riksförbundet Sveriges Museer, Känn dig som hemma på framtidens museum, s.6.
98 Regeringens proposition, Tid för kultur, 2009/10:3 (Stockholm, 2009), 30.
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kunskapen om olika sätt att göra saker även berika vårt kulturarv, då det på många sätt kan ses som 

universalt och hjälpa oss att förstå varandra. Det blir istället ett tillvaratagande av kunskap och ökar 

delaktigheten i framtidens museum.99

Borås samhällsutveckling och Borås Museum – Borås Stad satsar för tillfället mycket på att 

skapa mötesplatser i staden och menar att det då är viktigt att det finns platser där människor i olika 

åldrar och från olika kulturer kan mötas och dela upplevelser med varandra. Utöver detta är det av 

vikt att skapa platser där historien möter framtiden.100Mötesplatser kanske låter lite som vår tids 

nyckelord, det är vanligt att det pratas om det i olika sammanhang i de dokument som planerar 

framtiden i Borås. Men vem är det egentligen som möter vem på de här platserna? Och på vems 

villkor sker mötet?  Visionen är att människor som bor i staden ska kunna känna gemenskap med 

varandra och känna att deras åsikter blir hörda av stadens politiker. Detta skulle kunna främja staden

och göra den till en plats som känns trygg och inkluderande. Det kan även hjälpa av att Borås vision

menar på att det är den sociala, etniska och kulturella mångfalden som driver utvecklingen av 

staden framåt och att fokus därför kommer att ligga på att skapa platser där detta kan uppnås, så 

som orangeriet. Det satsas helt enkelt på att skapa kulturevenemang för att göra staden attraktiv.101

Borås  invånarantal räknas öka med minst 30000 inom 15-20 år och därför arbetas det med 

förtätning av stadens kärna just nu såväl som utveckling av de gemensamma utrymmen som finns i 

den. Detta betyder att även museerna behöver utveckla sina verksamheter, då det kommer bli fler 

människor att nå ut till.102 Något av det viktigaste att ha med i ett kulturhistoriskt museum enligt 

Sogor Ekner är förankringen i historien, likaväl som människans historia, inte bara där och då utan 

också här och nu. Överallt. Något annat av vikt är hur utställningarna går till, att det är viktigt att de 

har interaktiva inslag vare sig detta sker med ny teknik eller på annat sätt. 

Förutsättningarna för att Borås museer ska ses som relevanta och viktiga för samhället även i 

framtiden är bra. Fokuset på att skapa mötesplatser samt att förmedla information och kunskap som 

främjar interkulturalitet gör att museerna kommer förbli platser att räkna med. En utveckling av 

Borås museum i sig kan innebära ett större fokus på gemenskap, interkulturalitet och interaktivitet 

samt skapa en arena i Borås som känns inkluderande för såväl stadens invånare som de besökare 

som kommer utifrån. Att utifrån museets förutsättningar skapa en trygg plats där invånarnas röster 

99 Intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
100 Borås vision 2025, 9-10.
101 Borås vision 2025, 9-10.
102 Intervju med Medeia Sogor Ekner, 22/3-16.
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blir hörda, och kanske även skapa en möjlighet att öka aktiviteten bland besökarna, samt att både 

bevara och utveckla kulturen som erbjuds känns som en stor möjlighet. Detta går också i enlighet 

med de nationella mål som finns för kulturverksamheten i Sverige.103

Framtiden på Borås museum är spännande, det finns många möjligheter för utveckling. Utifrån de 

faktorer som tagits upp i uppsatsen kan Borås museum utvecklas till att bli en plats människor vill 

ta sig till för att umgås med varandra. Det kan också bli en plats som fokuserar på de globala 

frågarna med ett lokalt sammanhang och därför också främjar interkulturalitet då de globala 

frågorna rör oss alla. Teknologi kan användas för att skapa en egen hemsida till museet och kanske 

ett eget konto på Instagram för att sprida information om aktiviteter och utställningarna för att 

involvera mer människor i museet på det sättet. Teknologi kan användas på fler sätt, bland annat för 

att levandegöra miljöerna i friluftsmuseet genom att kanske använda ljud och ljussättningar för att 

skapa stämning. Kanske en ljudfil med människor som pratar tidstypiskt, berättar om sin dag. Det 

går att göra mycket. 

Ett annat fokus kan vara människan. Museet kan bli en plats som tillhör alla invånare, oavsett hur 

länge de bott i staden/landet, men även de besökare som kommer utifrån. Miljöerna kan 

levandegöras i friluftsmuseet för att ge folk en djupare anknytning till historien, den pedagogiska 

verksamheten skulle kunna utvecklas till att innefatta tidsresor för skolklasserna som kommer och 

utställningarna kan utformas till att ta upp stora frågor utan att för den sakens skull minska på 

anknytningen till Borås som stad. 

103 Regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/, 3/4-16.
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att genomföra en framtidsanalys för att se vad som kan komma att 

påverka  kulturpolitiken, specifikt gällande museer och kulturarv, i Sverige med nedslag i Borås 

kommun. Frågorna jag ville besvara under arbetets gång var:

 Vilka samhällsfaktorer kommer troligen att påverka Sveriges kulturpolitik gällande 

den museala sektorn?

 Vilka trender kommer att spela störst roll för museiverksamheten?

 Vilken samhällsutveckling eftersträvar Borås kommun med sin kulturpolitik?

För att genomföra undersökningen användes en omarbetning av PEST-modellens olika faktorer för 

att ta reda på vad som kan tänkas påverka Sveriges kulturverksamhet i stort samt Borås 

kulturverksamhet mer specifikt. Detta inkluderar politiska, ekonomiska, sociokulturella och 

teknologiska faktorer som har undersökts för att upptäcka potentiella trender i samhällets kulturella 

verksamheter och deras påverkan på den museala sektorn. Det som kom fram under 

undersökningens gång var att de trender som kan komma att spela störst roll är de teknologiska 

samt de sociokulturella trenderna. 

I uppsatsen får läsaren också en inblick i vad framtidsstudier som ämne innebär både vad gäller 

positiva användningsområden och svårigheter det kan innebära. Uppsatsen fortsätter med att 

beskriva utgångsläget för kulturverksamheten på nationellt plan, inklusive människors kulturvanor 

för att sedan också ta upp hur kultur i Borås kan se ut och vad den fokuserar på. 

Nationella kulturpolitiska mål tas upp, likaväl som en kortare beskrivning av Sveriges 

museiverksamhet som den ser ut idag. Efter detta fokuseras det på museiverksamheten i Borås, 

framför allt gällande Borås kulturhistoriska museum och dess verksamhet, samt hur den kan tänkas 

utvecklas i framtiden.

Uppsatsen avslutas med en diskussion om de tekniska och sociokulturella faktorerna som tagits upp 

i uppsatsen och hur dessa ihop med övriga kunskapen kan komma att påverka hur framtidens 

museiverksamhet kan se ut både på ett nationellt plan men också på Borås museum. Här är 

slutsatsen att Borås strävar efter en kulturell utveckling som främst främjar interkulturalitet och 

möten mellan människor, och att Borås museum kan bli en viktig del av detta.
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