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Introduktion 

Den här rapporten presenterar resultat från en studie som Nordiskt Centrum för 

Kulturarvspedagogik (NCK) genomförde under våren 2021 på uppdrag av 

Linnéuniversitetets (LNU) UNESCO Chair on Heritage Futures. Under våren 2021 

utförde NCK 15 semi-strukturerade intervjuer med medarbetare och chefer på sex 

länsmuseer i Sverige. Studien är en fortsättning på en undersökning som genomfördes 

under 2012 och 2013 inom bland annat svensk kulturmiljövård, där ett behov av ett 

utökat framtidsmedvetande identifierades (Wollentz 2016; Högberg et al 2017). En brist 

på framtidsmedvetande inom sektorn har även identifierats i internationella studier 

(Harrison et al 2020), och är inte begränsad till Sverige, trots att kulturmiljövården ofta 

motiveras utifrån ett ansvar för framtida generationer, som till exempel i UNESCOs 

världsarvskonvention (UNESCO 1972, article 4). 

Med avstamp ur det identifierade behovet, lägger den här studien fokus på hur 

länsmuseer i Sverige rent konkret kan arbeta mot ett mer utvecklat framtidsmedvetande, 

med syfte att undersöka vilka rutiner och verktyg det redan finns på arbetsplatserna att 

förhålla sig till framtiden med, eller som de uttrycker ett behov av. Resultaten från 

undersökningen presenteras i två format: dels i form av en artikel, dels i form av den här 

rapporten. För den som är intresserad av att läsa om hur medarbetare och chefer på 

svenska länsmuseer förhåller sig till framtiden i relation till organisationens verksamhet, 

och vilka olika typer av förhållningssätt till framtiden som identifierades, presenteras 

detta i en artikel (Högberg et al in prep.). Den här rapporten fokuserar på det behov av 

nya verktyg och rutiner som uttrycktes av de intervjuade. Vi kommer alltså här presentera 

hur museipersonal själva bedömer att ett utökat framtidsmedvetande skulle kunna 

uppnås på det museum där de arbetar.  Rapporten är strukturerad på följande vis: först 

presenteras teori, metod och urval, därefter går vi till intervjuernas resultat. Dessa 

presenteras i den här ordningen: behov, samverkan, scenarier och rutiner. Rapporten 

avslutas med en kort reflektion.  
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Teori, metod och urval 

Vår teoretiska ingång till begreppet framtidsmedvetande bygger på konceptet ”Futures 

Literacy” (Miller 2007; 2011). Ett utökat framtidsmedvetande syftar på en höjd förståelse 

för den roll både föreställningar om dåtiden och förväntningar på framtiden formar 

handlingar i samtiden (bland annat Adam & Groves 2007; Harrison et al 2020; Högberg 

& Holtorf 2021). Ett utökat framtidsmedvetande handlar alltså inte om att försöka 

förutsäga framtiden - i stället visar forskning på att försök till att förutsäga framtiden 

tenderar att domesticera framtiden utifrån antaganden att utvecklingen kommer att 

fortsätta på samma vis som innan. Enligt Adam & Groves producerar detta ”tomma 

framtider” (Adam & Groves 2007: 10) som inte nödvändigtvis bidrar till en ökad 

förståelse för hur framtiden är närvarande och formar praktik i samtiden. Det finns 

verktyg och rutiner för att öka framtidsmedvetande (Miller 2007; Urry 2016; Holtorf in 

prep), men frågan är om dessa brukas hos länsmuseer i Sverige.  

Tabell 1 De sju frågorna som ramade in intervjun. 

Fråga Om ja Om nej 
1 Skulle du säga att du har arbetsuppgifter som har 

möjlighet att ha en påverkan på framtiden? Det 
behöver inte handla om stora förändringar eller 
avlägsna framtider, utan även små förändringar och 
nära oss i tiden 

Kan du utveckla på vilket 
vis och hur den framtiden 
kan se ut? 

Varför tror du inte att dina 
arbetsuppgifter har 
påverkan på framtiden? 

2 Vilka specifika arbetsuppgifter har du som du tror 
påverkar eller har potential att påverka framtiden 
och hur förhåller du dig till framtiden i utförandet 
av dessa uppgifter? 

3 Har du verktyg att närma dig framtiden med när du 
genomför dessa uppgifter? 

Kan du beskriva dem? Tror du att det skulle 
underlätta ditt arbete? På 
vilket vis? 

4 Har du specifika rutiner som för in ett 
framtidsperspektiv i genomförandet av dessa 
uppgifter? 

Kan du beskriva dem? Tror du att det skulle 
underlätta ditt arbete? På 
vilket vis? 

5 Vilka verktyg tror du att du skulle behöva? Hur kan 
de se ut? 

6 Vilka rutiner tror du att du skulle behöva? Hur kan 
de se ut? 

7 Har du andra tankar kring vad du tror skulle 
behövas för att göra den verksamheten där du 
arbetar mer framtidsmedveten? 
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Som metod för att undersöka det, valde vi att genomföra semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer (Yow 2005; Bernard 2006). Som utgångspunkt för intervjuerna tog vi fram sju 

frågor (Tabell 1), som följdes med låg grad av standardisering vilket möjliggjorde 

följdfrågor och att relevanta spår kunde följas upp under samtalet. Intervjuerna varade 

mellan 45 minuter och 1 timme och 30 minuter. De genomfördes av Gustav Wollentz 

på NCK över Zoom under maj och juni 2021. Varje intervju spelades in och 

transkriberades efter samtalet.  

Vi valde att intervjua personer med olika ansvarsområden på museerna för att få en större 

förståelse för den mångfald av olika typer av framtider och framtidsbilder ett museum 

kan arbeta med beroende på arbetsuppgift. Vi var bland annat intresserade av följande 

områden: 1) den övergripande verksamhetsplaneringen för museet, 2) forskning och 

utveckling, samt 3) den utåtriktade verksamheten. För att fånga upp dessa perspektiv har 

vi talat med sex museichefer, fyra forsknings- och utvecklingsansvariga, fyra 

avdelningschefer och en utställningsproducent. Vi valde länsmuseer som är geografiskt 

spridda över södra, mellersta och norra Sverige. Vi anonymiserade organisationer och 

individer så att personen vi intervjuade kände sig friare att också kritiskt granska sin egen 

verksamhet. Intervjuerna är genomförda med anställda och chefer på sex länsmuseer i 

Sverige, och kan därmed inte generaliseras till att representera läget på museer i stort. Vi 

kommer nu att presentera resultatet från de intervjuer som genomfördes.  

 

Behovet finns 

Resultatet visar tydligt att det saknas verktyg och rutiner att förhålla sig till framtiden 

med, bland de som intervjuats. En majoritet av de som intervjuats identifierar detta som 

ett problem i behov av att åtgärdas: 

Jag måste säga att jag är överraskad hur begränsad vår tanke har varit 
kring framtiden. Min tanke personligen och även museet som 
organisation. Vi har jätteroliga förutsättningar, men det är något som 
verkligen behöver komma på dagordningen för oss. (…) [Vi har] inga 
väldefinierade verktyg, varken begreppsmässigt eller när det kommer till 
styrdokument. 

Nej, jag tycker inte vi har tillräckligt tydliga eller avgränsade verktyg i 
dagsläget. Det behöver vi engagera oss i dagsläget. Vi har en medvetenhet 



7 (16) 

om att vi behöver göra detta, men vi har inte tillräckligt med kunskap 
ännu, utan vi står på tröskeln till detta.  

I många fall inser personen som blir intervjuad under själva intervjutillfället att det finns 

ett behov av att arbeta mer med att utöka framtidsmedvetandet på museet med hjälp av 

nya verktyg och nya rutiner.  

De verktyg som redan är i bruk är trendspaning och prognoser, medan den rutin som 

redan är i bruk är omvärldsbevakning genom aktivt deltagande på konferenser och 

nätverk. Dessa verktyg och den rutinen brukas dock i varierande omfattning, och är 

ofta avhängigt intresset och passionen hos enskilda anställda eller att ett specifikt 

tidsbegränsat projekt möjliggjort det. De är alltså sällan institutionaliserade på 

verksamheten. I samband med trendspaning extrapoleras ofta trender till framtiden när 

prognoser för framtiden skapas (Adam & Groves 2007), vilket tenderar att vara baserat 

på antagandet att utvecklingen kommer fortsätta på samma vis som det gjort innan. 

Detta är en instrumentell användning av framtiden, som riskerar att stänga dörren för 

alternativa framtider. Trender och prognoser kan öka framtidsmedvetandet ifall de 

används på ett vis som öppnar upp för att en mångfald av framtider är möjliga (see 

Urry 2016 för intressanta exempel). De intervjuade saknade kunskap om hur det går att 

arbeta med trender och prognoser på sådant sätt. 

I samband med att ta fram nya verktyg och rutiner för att öka framtidsmedvetandet 

nämner flera att de behöver hjälp på traven eftersom de inte vet vilka verktyg som finns 

och saknar den kompetens som krävs: 

Jag kan konstatera via vår dialog att det är tydligt att vi har ett behov av 
verktyg, men att vi famlar lite i blindo. 

Absolut. Men jag känner att jag skulle behöva hjälp med det, när du säger 
det. Här behöver jag någon som kan hjälpa oss (…).  

Jag vet faktiskt inte vad jag behöver för verktyg, ska jag säga. Så där skulle 
jag nog behöva hjälp. Och där behöver jag dialog med de som faktiskt 
kan det här. 

Det går därmed att konkludera att effektiva verktyg och rutiner till stor del saknas 

att förhålla sig till framtiden med och att många ser ett behov av att bli bättre på 

detta område. Vidare anser många att de behöver hjälp med det.  
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Workshops som underlättar samverkan 

Det finns ett brett intresse och vilja att genomföra gemensamma workshops kring 

hur framtidsmedvetandet kan öka. Vidare är det många som önskar att sådana 

workshops skulle kunna inkludera flera aktörer i samhället och inte bara museer. 

Exakt vilka som förs på tal varierar något, men de vanligaste är: länsstyrelser, 

Riksantikvarieämbetet, universitet, skolan och andra aktörer i civilsamhället:  

Vi behöver verkligen närma oss andra sektorer, och inte vara så fast i vår 
egen kultursektor. Närma oss utbildning, tillväxt, stora samhällsområden 
som vi är beroende av och har en roll att spela i. Där vore det intressant 
att koppla det till större trender, inte bara titta på museibranschen men 
även på vad skolan kan tänkas behöva, eller hur ser vi på utbildning, vad 
är det för scenarier där, hur kommer turism och besöksnäring utvecklas i 
Sverige? (…) Forskningen är superintressant. Vilken roll kan den ha i 
framtiden? 

De intervjuade tar fasta på olika aspekter när de uttrycker värdet av gemensamma 

workshops. I de samband där länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet förs på tal 

som viktiga aktörer, betonas ofta betydelsen i att förankra värdet i ett utökat 

framtidsmedvetande högre upp i beslutsprocessen. Det nämns ofta att museer är 

styrda av en kravbild från huvudmän, och för att ett utökat framtidsmedvetande 

ska få ett brett genomslag i den svenska museisektorn behöver värdet i en sådan 

utveckling också ingå i övergripande målbilder för sektorn i stort. Dessvärre är 

det många som upplever att situationen är det motsatta idag: 

Men det finns ytterligare en faktor som tillhör vardagen. Det finns 
förväntningar på vad ett museum ska pyssla med. Och det finns krav på 
vad vi ska lägga resurserna på, och vad vill det offentliga att vi ska satsa 
resurser på. Och då kommer ju dessa frågor långt bort. (…) Blir det för 
mycket långtidsperspektiv (…) då kommer till slut offentligheten säga: 
”Det där lirar inte alls med kulturplanen som regionen har idag. Sluta, ni 
får inga pengar nu.” 

Det spelar roll att vi är så styrda av måldokument med krav på 
relevans. Det är vad vi är upptagna mest med. Vi vet att saker kan ändras 
väldigt snabbt. Kommer det en ny styrelse, en ny politisk majoritet, så 
kanske allt faller. Det är svårt när man påverkas så mycket av det politiska. 
Det är lite skrämmande. 

Vi lämnas ofta till vårt eget öde tillsammans med vår region. Man 
kanske snarare skulle behöva se en vision tillsammans med RAÄ, eller 
Kulturrådet, eftersom de också styr vår verksamhet. Man behöver i alla 
fall ha samma tankar kring framtiden, eller i alla fall olika scenarier 
gemensamt.  
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Många upplever att den kravbild som museer har från huvudmän tenderar att förespråka 

ett kortsiktigt perspektiv. För att en reell förändring ska ske behöver alltså fler aktörer än 

bara museer involveras i workshops kring framtidsmedvetande. En museichef nämner 

att hen behöver ett språkbruk för att kunna kommunicera kulturarvets framtidsrelevans 

till Kommun och Region. Hen bedömer att kulturarv alltför ofta förstås som en motpol 

mot utveckling och framtid och personen reflekterar över att hen ännu inte lyckats hitta 

en vokabulär som bryter sig loss från den dikotomin. För att ett sådant språkbruk ska 

kunna tas fram skulle gemensamma workshops, där också Region och Kommun ingår, 

underlätta.   

Ytterligare en anledning till värdet i gemensamma workshops är betydelsen av att möta 

framtidsperspektiv utanför museisektorn. Detta är baserat på insikten att olika aktörer 

också relaterar till framtiden på olika vis, och att det finns ett stort värde att få en 

förståelse för just den mångfalden (se också Appadurai 2004; Harrison 2016). Det 

betonas som särskilt viktigt då museer försöker nå och skapa delaktighet hos många olika 

målgrupper. Flera nämner att museer är för fokuserade på vad andra museer gör, och 

lyfter alltför sällan blicken utanför sektorn, t.ex. till bibliotek, arkiv, hembygdsföreningar 

eller ungdomsorganisationer. En museichef uttrycker det på följande vis: ”Mer 

samverkan [behövs]! Museer har varit rädda och ibland elitistika. Det känns förlegat. Vi 

behöver vara öppna för andra sätt att tänka. Ju mer vi blandar oss desto bättre blir vi.”  

En avdelningschef använder begreppet ”krockar” för att argumentera för värdet i att 

flera olika framtidsperspektiv bör mötas och få utrymme: 

möjligheten att nätverka med andra som har liknande visioner [är viktigt], 
eller personer som har andra visioner, då det kan vara väldigt nyttigt med 
krockar också. För man vet ju inte hur framtiden kommer se ut. Mina 
idéer om framtiden är inte samma som någon annans, och det är inte 
heller så att det nödvändigtvis är mina idéer som ska forma framtiden. 
(…) Det handlar inte om att försöka nå konsensus eller att försöka nå ett 
resultat. 

Att få en större förståelse för olika framtidsperspektiv, även de som helt skiljer sig åt, 

betonas som betydelsefullt för museet. Det finns även positiva exempel bland de 

intervjuade där de arbetat aktivt med att undersöka framtidsperspektiv hos en målgrupp 

i samband med att ett pedagogiskt program tas fram. 

Att framtidsbilder krockar ses dock inte alltid som positivt. Att det finns helt olika bilder 

kring framtider, både på en och samma arbetsplats, samt mellan olika kulturarvsaktörer, 
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nämns nämligen också som ett problem då det kan leda till en känsla av att det saknas 

gemensamma förståelser för vilken riktning som bör tas. Det bidrar till känslan av att alla 

är på väg åt olika håll.  Det är dock viktigt att poängtera att gemensamma workshops 

kring framtidsmedvetande inte har som syfte att nödvändigtvis leda till att olika aktörer 

når en konsensus kring framtider då krockar både är oundvikliga och nyttiga. 

Gemensamma workshops kan istället bidra till en ökad förståelse för hur olika typer av 

framtider är närvarande redan idag och vilken betydelse dessa framtider har för hur beslut 

fattas och hur prioriteringar görs. Det ökar därför möjligheten att samverka mer 

konstruktivt, framåtsyftande och med större förståelse för varandras utgångspunkter.  

 

Scenarier 

Ett effektivt verktyg för att utveckla framtidsmedvetande är att gemensamt och gärna i 

workshop-format arbeta fram olika scenarier för framtiden, som helst inbegriper såväl 

möjliga, sannolika som önskansvärda framtider (se Bell 2017 för distinktionen). Ett 

sådant verktyg kan öppna upp en djupare förståelse för att det finns en mångfald av olika 

framtider som kan påverka museer och kulturarvssektorn i stort på olika vis. Metoden 

kan också öka insikten att det är våra handlingar idag som kan bidra till att forma olika 

typer av framtider. Det var inte ett verktyg som användes aktivt av de personer som vi 

intervjuade och inga var bekanta med hur det går att arbeta med scenarier för att utveckla 

framtidsmedvetande. Det är dock ett väl använt verktyg i andra sammanhang, bland 

annat av UNESCO i utvecklingen av ”Futures Literacy” (Miller 2007). I de sammanhang 

då den intervjuade var nyfiken på att testa nya verktyg - vilket var i en majoritet av 

intervjuerna - fördes scenarier på tal som ett möjligt verktyg att introducera i 

verksamheten. En majoritet visade ett intresse av att arbeta med scenarier. Så här svarade 

några på om de skulle vara intresserade av att arbeta med scenarier: 

Det låter verkligen jättespännande, att relatera till olika scenarier, det 
väcker tankar. Att det inte bara finns en väg framåt utan att man ser 
komplexiteten och möjligheterna, och alternativen, och hur man kan 
påverka också kanske. Det vore jättespännande att testa ett arbete med 
scenarier.  

Det tror jag skulle vara jätte-jättebra, verkligen. Det är det som är så svårt. 
Man måste plocka in allt det som påverkar oss som museum. Men inte 
bara museum, utan hela världen. Samhället kommer att förändras. (…) 
vet att vi har klimatförändringar. Vi vet att det finns pandemier. Vi går 
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kanske mot ökad politisk instabilitet. Västeuropa blir mer diversifierat. Vi 
blir ett mångfaldssamhälle. Vad innebär det för oss som museum? Att då 
jobba med olika scenarier. Vad händer om det blir väldigt grava 
klimatförändringar? Vad händer om den ekonomiska utvecklingen i 
samhället går åt ett visst håll? Det skapar definitivt större medvetenhet så 
det skulle vara jättespännande. Vi har rasism och anti-demokratiska 
rörelser. När det väl händer så står museerna och behöver göra en 
panikinsats kring hur det ska bemötas. Har man en större medvetenhet 
om framtiden har man också en större beredskap för olika scenarier.  
 

Det går att notera att de intervjuade värdesätter hur scenarier kan användas för att öka 

förståelse för att det finns olika möjliga framtider - inte bara en möjlig framtid. De 

bedömer att det kan göra museer bättre förberedda på att möta olika typer av framtida 

utmaningar. Flera betonar att det kan göra museer mer aktiva i relation till framtiden idag, 

istället för att museer endast i panik reagerar på vad som inträffar i en rusande samtid.  

En risk som ett antal intervjuade för på tal i samband med framtidsscenarier är att 

framtiden blir så mörk att den blir förlamande. Det förhållningssättet är relaterat till att 

många bedömer att den dominerande framtidsbilden idag är mycket dystopisk: 

Det får inte landa i att det ser så mörkt ut att det inte är en idé att vi gör 
någonting. 

En anställd vill använda museer för att skapa en mer konstruktiv relation till olika möjliga 

framtider hos specifika målgrupper: 

Jag tycker att många saknar något att kämpa för då de ser en väldigt 
dystopisk framtid. Här skulle man kunna använda museer för att skapa 
positiva framtidsbilder eller en framtidstro och en förståelse att det är upp 
till oss i samhället att vara konstruktiva. Att vi vill skapa bättre framtider 
med avstamp ur nuet, men inte samma framtid. Klimatförändringarna 
kan få vem som helst att ge upp och kasta in handduken. Jag skulle vilja 
ge ungdomar redskap. Vi kommer ha massiva flyktingströmmar från 
områden där klimatförändringar gör det ohållbart att leva. Vi har bilder 
kring massutrotning och insektsdöden. Därför vill vi ge ungdomar 
redskapen att förhålla sig konstruktivt till en sådan värld. 

Museer är intresserade av att arbeta med framtidsscenarier på ett vis som kan stimulera 

konstruktiva och mer framtidsmedvetna handlingar idag. Som en museichef uttrycker 

det: ”scenarier är egentligen bara intressanta för oss ifall vi kan göra verksamhet av dem 

i nutid.” 
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Rutiner 

I likhet med verktyg, saknar de intervjuade rutiner att förhålla sig till framtiden med. 

Verksamhetsplanering och strategi- och visionsdokument förs ofta på tal som en rutin, 

men de flesta av de intervjuade bedömer att dessa är kortsiktiga och sällan innehåller en 

framtid som ser annorlunda ut än idag. En intervjuad nämnde att det ibland känns som 

att dessa snarare skrevs i efterhand. Andra bedömer att dessa dokument tenderar att 

stanna hos ledningen och inte bli levande och aktiva dokument på verksamheten. Det 

finns positiva undantag där visionsdokument fyller en funktion att göra verksamheten 

mer framtidsmedveten genom att de initierar en framåtsyftande process som involverar 

hela personalen i omvärldsbevakning och seminarier. Den sammantagna bedömningen 

är dock dessvärre att de sällan fyller en sådan funktion.  

En annan rutin som förs på tal är omvärldsbevakning genom ett aktivt deltagande i 

musei-nätverk. Det är en betydelsefull rutin men det framkommer också tydligt att alla 

museer inte har resurser att skicka medarbetare till konferenser, eller att det ofta är 

avhängigt passionen och intresset hos enstaka medarbetare. Det nämns också att det 

finns en brist på lämpliga nätverk där dessa frågor kan få utrymme.  

Några av de som intervjuades kom med intressanta förslag på hur rutiner för att öka 

framtidsmedvetande på museet kan introduceras. En museichef nämner betydelsen av 

ett självreflekterande arbetssätt, som hen beskriver på följande vis: 

GW: Tror du att det är möjligt att skapa en kontinuerlig dialog 
kring framtiden på verksamheten som gör att dessa frågor 
institutionaliseras utan att det behöver anställas ny personal? 
Ja, visst det är en annan dimension. Du menar att jobba inom ramen för 
de resurser man har, kan man bli ännu bättre, förutom att lita enbart på 
den ämneskompetens man redan har? Ja, det kan man såklart. Och ett 
sätt är att jobba med ett självreflekterande arbetssätt. Eller att uppmuntra 
kunskapsutbyte mellan och inom personalen. Där man kan organisera 
seminarier med olika perspektiv på olika frågor. Där man kan ha 
fördjupande samtal mellan avdelningar och skapa nya perspektiv. (…) Ett 
självreflekterande kunskapsutbyte internt.  

Ett självreflekterande arbetssätt behöver vara ett kontinuerligt arbete som bygger på 

regelbundna seminarier med fördjupande samtal. Det kräver därmed tid från 

medarbetare och att det prioriteras av ledningen.  
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En annan rutin som nämns av en anställd är vikten av att få tid till att testa och 

experimentera nya metoder och arbetssätt. Personen bedömer att det behövs tid för att 

experimentera för att kunna skapa en reell förändring i förhållningssätt: 

Har personalen inte tid att experimentera eller utveckla nya idéer, eller 
fått möjlighet till kompetensutveckling, då finns det arbetsmiljöproblem 
som sätter käppar hjulet för hela verksamheten. Det behövs en plan för 
hur förändringsarbetet ska gå till så att man förstår hur man kan 
möjliggöra förändringen. 

Ytterligare en rutin som nämns av flera anställda är betydelsen av att det finns personer 

med ett tydligt mandat – ansvar - att arbeta med framtidsfrågor. Om det blir allas ansvar 

blir det också lätt ingens ansvar, och frågan prioriteras bort i relation till mer angelägna 

och akuta arbetsuppgifter:  

Någon [måste ha] det uttryckta ansvaret att jobba med det här. Det måste 
vara otroligt svårt som högsta chef att driva alla möjliga 
utvecklingsfrågor, så det kanske bör delegeras längre ner, men ett tydligt 
mandat och ett tydligt ansvar skulle hjälpa.  

Till sist förs ofta betydelsen av forskningsförankring och forskningskompetens upp i 

samband med att skapa rutiner för att öka framtidsmedvetande. Den nya museilagen från 

2017 kommer ofta på tal i och med att lagen betonar att museer ska bidra till forskning 

och kunskapsuppbyggnad, samtidigt som det är utmanande för museer i praktiken att 

uppfylla det kravet (Grinell & Högberg 2020). Många av de som intervjuats utrycker ett 

behov av att samarbeta mer med universitet, vilket är avgörande för att säkerställa 

finansiering till mer forskningsinriktade projekt och för att identifiera relevanta 

forskningsfrågor. Det är dock ofta utmanande att få till ett fruktbart samarbete. I 

sammanhanget är det viktigt att museet har personal med forskningskompetens då det 

både underlättar dialogen med universitet, samtidigt som det försäkrar att museet har 

kompetens att bedriva forskning. Många av de intervjuade bedömer att en starkare 

forskningsförankring är avgörande för att museer ska kunna fortsätta vara relevanta i en 

framtid.  
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Avslutande reflektion 

Det går att konkludera att många inom den svenska museisektorn ser ett behov av att 

utveckla nya verktyg och rutiner som gör dem och den verksamhet de arbetar på mer 

framtidsmedveten. Det går också att konkludera att de ser att de behöver hjälp med att 

genomföra en sådan omställning, och här kan bland annat UNESCO Chair on Heritage 

Futures samt NCK bidra. Det finns en stor nyfikenhet och vilja att arbeta vidare med 

dessa frågor, helst i samarbete med andra aktörer i samhället. Det är viktigt att ett arbete 

med dessa frågor sker i dialog med anställda på museer och att det uppfyller identifierade 

behov som finns inom sektorn. Detta uttrycktes på följande vis av en intervjuad: 

det är jätteintressant att den här diskussionen förs och jag är intresserad 
av hur det går vidare. Hur vi i museisektorn kan kunna dra nytta av den 
här forskningen. (…) Återkopplingen och dialogen. Vad är nästa steg och 
hur tar vi det vidare? Att göra som ni gör, att börja med en dialog med 
kulturarvssektorn och lyssna in, det är centralt för att man över huvud 
taget ska få med sig sektorn. Att man blivit lyssnad på. Att man från 
forskningshåll inte bara tittar på museum, utan att man har en dialog.  
 

Med avstamp ur en dialog med museisektorn, visar den här undersökningen att det finns 

behov av att utreda närmare hur det vore möjligt att i praktiken implementera verktyg 

och rutiner för ett ökat framtidsmedvetande inom sektorn.  
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