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Title: A professional group whose time is approaching or whose time is 
over? A profession study of museum teachers' experience of their 
professional role and its position within museum activities 
 
Abstract: Contemporary museological research concentrates to a greater extent on 
the influence of external factors by the museum institution rather than internal 
influencing forces. There are few studies on the employees' influence of the museum 
activities. This master’s thesis developed from a curiosity for the museum teacher as a 
professional group that also created a motivation to examine this unexplored area. 
The purpose is to study museum teachers' experience and presentation of their 
professional role. The aim is to create an understanding of the profession's 
transformation and how it is positioned in Swedish museums today. I also have the 
intention of examining which societal changes affect the professional group and those 
changes which may affect the position of the museum teachers in the future. The 
study is based on six qualitative semi structured interviews with museum teachers 
who work in different types of museums and in different cities around Sweden. The 
theoretical framework of the study is professional-theory according to sociologist 
Thomas Brante. This study is placed within the museological perspective in the sense 
that the study is about and focus on the museum as an institution where the internal 
activities are examined with focus on the museum teacher as a professional group. In 
the study I found that the museum teachers' professional identity has changed. These 
changes are characterized by political and cultural conditions. The status of the 
museum teacher increased when the museums' main focus shifted to outward 
activities. The result, however, shows different views on this issue regarding the 
status. The museum teacher receives low status in relation to other professional 
groups within the museum. The museum teachers in the study claim that museums 
are shaped by a hierarchical structure, where the distinction between competencies of 
the museum teacher and other professional groups at the museum, are important in 
order to maintain and advance its positioning within the operations. This is a 
collective as well as individual struggle for the professional group's establishment. 
Another professional change this study presents is about a reorganization of the 
professional structure. The change stems from the museum activities' shift in focus, 
which lead to the flourishing of pedagogy in all parts of the museum activities. 
Therefore, the museum educational tasks have been distributed among more 
professional groups. The museum teacher is defined as a welfare professional that 
safeguards the citizens' rights to participation in cultural life and realizes cultural 
policy decisions within the museum field. The importance of practical experience of 
the museums' pedagogical profession and at the same time its strong connection to 
museological science is strongly emphasized within the study. 
 
Master's thesis 
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1. Inledning 

Museer har olika inriktningar, uppdragsgivare, geografiska lägen och varierad 
tillgång till andra aktörer och nätverk. Det finns inte heller en likriktande standard för 
hur museiverksamheter skall drivas. Varje museum har även en egen arbetsplatskultur 
där anställdas yrkesbefattningar och arbetsuppgifter kan se olika ut. Vad som fungerar 
för ett museum behöver nödvändigtvis inte fungera för ett annat. Museiinstitutioner 
påverkas av såväl politiska-, sociala- som teknologiska samhälleliga förändringar, 
vilka tillsammans speglar samtiden och vad som präglar den. Idag koncentrerar sig 
museologisk forskning i större utsträckning på yttre faktorer och dess påverkan av 
museiinstitutionerna. En inre påverkande kraft som inte lika ofta studeras är de 
anställda, vilka utgör en grundläggande resurs för att museer ska kunna leva upp till 
sina uppdrag. Att analysera och undersöka den inre verksamheten är således en 
central del av institutionellt utvecklingsarbete. Därför anser jag att det är relevant och 
högst intressant att studera den inre verksamhetens påverkan och de anställdas 
upplevelse av sin yrkesroll och position inom museiverksamheterna. Inom ramen för 
denna studie är det närmare bestämt museipedagogerna som jag avser att studera. 
Museet som institution är i ständig förändring och kan därför ses som en dynamisk 
verksamhet. Å andra sidan hade en kunnat hävda att väldigt lite har förändrats. 
Befinner sig museipedagogens yrkesroll i en förvandling mellan en å ena sidan 
traditionell yrkesroll eller å andra sidan i en förnyad yrkesidentitet? 
 
Inom museologinriktningen på mastersprogrammet ABM vid Lunds Universitet görs 
ett flertal studiebesök där vi studenter har möjlighet att samtala med yrkesverksamma 
inom museiinstitutioner. Dessa personer har olika yrkesroller inom olika typer av 
museiverksamheter. Samtalen har dock mestadels rört praktiska arbetsuppgifter 
snarare än den upplevda yrkesmässiga rollen. Jag har saknat samtal om museernas 
inre institutionella verksamhet och analys av de skilda museiprofessionerna inom 
ramen för utbildningens kursutbud. Således väcktes en nyfikenhet för 
museipedagogen som yrkesgrupp, som gav mig motivation till att utforska detta 
område. Mitt intresse för ämnesområdet växte när jag läste Riksantikvarieämbetets 
protokoll angående deras samtalsworkshop Museidialog- tema pedagogik i augusti 
2018. Riksantikvarieämbetet bjöd in drygt femtio deltagare från tjugofem olika 
museiorganisationer till en museidialog med pedagogik som tema. Syftet med 
museidialogen var bland annat att samla in tankar kring vad Riksantikvarieämbetet 
kan bidra med för att stärka kulturarvs- och museipedagogiken hos landets museer. 
Diskussionerna behandlade olika aspekter och i det sammanfattande protokollet var 
det två formuleringar jag särskilt fastnade för, nämligen "Några nämnde önskan om 
ett ökat självförtroende inom museiprofessionen i framtiden", samt "Själva 
yrkesrollen kan upplevas som osäker" (Riksantikvarieämbetet 2018). Dessa 
formuleringar väckte ett flertal frågor hos mig rörande museipedagogens yrkesroll 
och position inom museiverksamheter. Genom intervjuer som kvantitativ metod samt 
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med hjälp av sociologen Thomas Brantes professionsforskning kan min studie 
därigenom förhoppningsvis skapa förståelse för pedagogernas situation vid svenska 
museer idag. Museer besitter stort förtroendekapital och de anställdas kompetens 
utgör en av grundstenarna för verksamheterna vid museer. Museipedagogerna spelar 
därmed oundvikligen en betydande roll i förmedlandet av samhällets kulturarv och 
samtid. Denna studie knyter an till ett relevant och aktuellt forskningsområde menar 
jag.  

1.1 Bakgrund 
I Den professionella logiken: hur vetenskap och praktik förenas i det moderna 
kunskapssamhället skriver Brante om dagens svenska samhälle som ofta beskrivs 
som ett kunskapssamhälle. Som ett modernt samhälle präglat av bland annat 
vetenskapliga och teknologiska innovationer som lägger industrisamhället långt 
bakom oss. Det högteknologiska samhälle vi lever i infiltrerar vårt sätt att leva, hur 
vårt boende ser ut, vårt sätt att kommunicera med varandra och våra transportsätt. 
Nya innovationer behöver dock inte endast beröra teknologiska områden, utan kan 
även handla om hur ett företag eller en institution väljer att organisera sina anställda 
inom sina verksamheter, menar Brante. Med samhälleliga förändringar sker också 
omorganisering av yrkesstrukturen, där exempelvis vissa yrken ses som överflödiga 
och ersätts av arbeten grundade på nya typer av kompetenser (Brante 2014: 16f, 26). 
 
Genom samhällelig förändring har olika typer av professioner vuxit fram. De som 
inte sällan benämns som de klassiska professionerna har ofta sitt ursprung i 1800-
talet. Dessa professioner är exempelvis läkare, forskare och jurister. Gemensamt för 
dem är att de grundar sig i långa utbildningar som i regel genererar hög status med 
stort socialt-, kulturellt- och ekonomiskt kapital. De klassiska professionerna har ofta 
definierats som idealtypiska och därmed utgjort utgångspunkt i professionsforskning. 
Antalet sysselsatta inom professioner som sjuksköterskor, lärare och socialarbetare 
expanderade kraftigt i Sverige under andra halvan av 1900-talet. Med 
välfärdssystemet och högskoleutbildningar tillkom även nya professioner. De nya 
professionerna, även kallade semiprofessioner, tillkom ofta inom den offentliga 
sektorn och erhöll inte lika hög status som de klassiska. Den offentliga sektorn har 
under senare decennier delvis privatiserats och därmed minskat i omfång. Ytterligare 
professionsformer har tillkommit, så kallade preprofessioner. Preprofessionerna 
tenderar att utvecklas mot professionell status, t.ex. genom högskoleutbildningar. 
Idag stimulerar samhällspolitiken entreprenörsandan på ett helt nytt sätt. En skillnad 
mellan de nya professionerna och preprofessionerna är att de senare befinner sig i en 
tid då deras varande är en del av en marknad för den specifika kompetensen. De tre 
professionsformernas relationer kan ses som förbundna till varandra likt en triangel 
snarare än en linje, menar Brante. Relationerna mellan professionstyperna är 
föränderliga, där de präglas och utvecklas av vetenskapliga och samhälleliga 
förändringar (Brante 2014: 311ff).  
 
Museernas uppdrag har i Sverige under lång tid sammanfattats med orden samla, 
vårda och visa. I många fall har även forskning vid museerna associerats med 
samlande. Vid tiden efter millennieskiftet började uppdraget av att visa ta en större 
plats inom museernas verksamheter, uppdraget där museipedagogiken främst 
framträder, menar museologen Berit Ljung, lektor i pedagogik vid Stockholms 
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Universitet (Ljung 2009: 19). Museipedagogik och dess roll för professioner inom 
museiverksamheter har blivit uppmärksammat som forskningsområde då uppdraget 
av att visa prioriterats och etablerats inom museiverksamheterna. De frågor som 
kommer att studeras i denna uppsats har också koppling till denna museologiska 
forskning. Men vad är museipedagogik? 
 
Idag finns det ingen svensk professur i ämnet museipedagogik, som i sig kan 
definieras mer som ett kunskapsområde snarare än ett ämne i vetenskaplig mening, 
menar Ljung. Ljung hänvisar till ett urval av ICOMs1 etiska regler som har särskild 
vikt för det museipedagogiska arbetet, där museerna uppmanas att utveckla sin 
pedagogiska roll i samhället (Ljung 2009: 19f). Som tidigare nämns finns ingen 
likriktad standard för hur ett museum drivs. Museipedagogens arbete kan därmed 
variera beroende på museets karaktär, exempelvis om det är ett statligt, regionalt, 
kommunalt eller privat museum. Även formen av organisation och arbetsledning på 
museet spelar en central roll. För exempelvis statligt anställda museipedagoger finns 
riktlinjer nedskrivna som hänvisar till exempelvis museilagen2, vilken i grunden 
handlar om att de statliga museerna har ett särskilt ansvar i tillgängliggörandet av sina 
verksamheter som ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling (Sverige. 
Museiutredningen 2015: 12). Varje enskilt museum kan även formulera egna policys 
eller arbetsplaner för den pedagogiska verksamheten. Mötet mellan museet och dess 
besökare formas efter olika omständigheter, möjligheter och begränsningar som kan 
härledas till politisk, institutionell, strukturell och kulturell nivå. Ljung förklarar att 
museipedagogiken existerar inom detta spänningsfält av tradition och förnyelse. Detta 
handlar i allra största grad om hur museet förhåller sig till de ramar som formas av 
olika styrorgan och samhälleliga förändringar. Dessa bör vägas in i 
museipedagogikens plats på museet eftersom de styr över vad museet är och kan vara 
(Ljung 2009: 13, 29). Definitionen av museipedagogik kan ha konsekvenser för hur 
yrkestiteln som museipedagog betraktas. Museipedagogikens roll är flertydig. I 
många fall tillskrivs museet som helhet denna roll. I andra fall definieras 
museipedagogiken som ett arbete som utförs av specialiserad personal. Frågan som 
berör huruvida museipedagogen kan ses som en profession eller inte är ständigt 
aktuell, menar Ljung (Ibid: 38f). Fackförbundet DIK, vars medlemmar arbetar inom 
kultur, reklam och kommunikation, erkänner museipedagogen som en självständig 
yrkesgrupp (Fackförbundet DIK 2019), vilket inte betyder att yrkesgruppen uppfyller 
kriterierna för att vara en profession. Skillnaden mellan en profession och icke-
profession kommer genom denna studie, i förhållande till museipedagogen och 
Brantes professionsteori, att förklaras närmre i uppsatsen sjätte kapitel där studiens 
material analyseras. 
 
En faktor som avgör museipedagogens förutsättningar kan härledas till tillgänglig 
utbildning på högskole- och universitetsnivå. I Museipedagogik och erfarande 
presenterar Ljung en enkätstudie från 2001 där det framgår att museipedagogen som 

                                                
1 ICOM (International council of Museums) är en internationell organisation för museer och museianställda. 
Svenska ICOM är en nationell beredning inom ICOM och har ett omfattande arbete för internationellt samarbete 
och professionell utveckling på museer (Svenska ICOM 2011). 
2 Museilagen trädde i kraft 1 augusti 2017. Lagen angår det allmänna museiväsendet och består av tolv paragrafer 
som definierar och förklarar museernas arbete för ändamål, ansvarsfördelning, publika verksamhet, 
kunskapsbyggnad, förvaltning av samlingar samt samverkan och spridning i hela landet (Sveriges riksdag 2017).  
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yrkesgrupp ännu inte har en vetenskaplig grund och att det sällan krävs en specifik 
utbildning. Yrket har således inte något inträdeskrav och inte heller någon slags 
legitimation. Genom enkätstudien framgick det även att många av museipedagogerna 
saknade formell pedagogisk utbildning, dock hade närmast samtliga en akademisk 
ämnesbakgrund i exempelvis etnologi, konstvetenskap och arkeologi (Ljung 2009: 
11, 38, 96). Efter millennieskiftet instiftades allt fler museologiska utbildningar runt 
om i Sverige. Kerstin Smeds, professor i museologi vid Umeå Universitet, skriver i 
artikeln Om museologiska utbildningar i Sverige om museologin som ett ständigt 
växande ämne där utbildningar på olika nivåer har blivit allt fler. Smeds ger en 
överblick av de mest betydande svenska museologiska utbildningarna, vilka enligt 
henne instiftats i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund, Kalmar, Växjö samt 
Linköping. Alla utbildningar har, med undantag från Umeå och Uppsala, påbörjades i 
början på 2000-talet. Majoriteten av de museologiska utbildningarna är därmed 
tämligen unga och även ytterst begränsade. Enstaka kurser i exempelvis 
museikunskap har tidigare funnits vid flera universitet, men det var efter 
millennieskiftet som utbildningarna formulerades som mer omfattande program 
(Smeds 2006: 140). 
 
Mastersprogrammet ABM med inriktning museologi vid Lunds Universitet, som 
denna masteruppsats presenteras vid, bygger på en bred utbildningsbas där samverkan 
med de andra två inriktningarna arkivvetenskap och bibliotek- och 
informationsvetenskap betonas som viktig. Utbildningen startade 2008 och i 
programbeskrivning beskrivs utbildningen som ett svar på en förändring av synen på 
relationen mellan medborgare och de minnesinstitutioner som verkar i samhället, 
vilket ställer nya krav på framtidens yrkesutövande inom området. Programmet avser 
att genom både teoretiska och praktiska inslag skapa en kvalificerad 
professionsförberedande utbildning (Lunds Universitet 2019). Med en masterexamen 
i ABM med inriktning museologi får studenten en mångsidig kompetens, vilket 
innebär att möjligheten för specialisering inom exempelvis museipedagogik inte är 
prioriterad inom ramen för programmet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera museipedagogers upplevelse och presentation av 
deras yrkesroll. Jag avser att skapa förståelse för yrkesrollens förändring och hur den 
positioneras på svenska museer idag. Jag har även för avsikt att undersöka vilka 
samhälleliga förändringar som påverkar yrkesgruppen samt vad som kan komma att 
påverka museipedagogernas positionering inom museiverksamheter i framtiden. 
Studien ger ingen kartläggning av alla de möjliga faktorer som påverkar 
yrkesgruppen. Istället avgränsas denna del av studien till att presentera faktorer som 
informanterna för denna studie menar formar deras yrkesroll, nämligen rådande 
kulturpolitik och utbildning. Jag ser dessa aspekter som centrala att studera då 
museipedagogernas situation och position på museerna präglas av just dessa 
omständigheter. Därmed är det intressant och angeläget att delge vilka 
förhållningssätt som finns till dessa och hur de upplevs. Det huvudsakliga syftet med 
studien är inte att fastställa huruvida museipedagogen bör ses som en profession eller 
inte. Frågan kommer dock att beröras då museipedagogen som yrkesgrupp analyseras 
och studeras. Brantes professionsteoretiska begrepp, vilka i grunden definierar vad 
som är och inte är en profession, utgör som tidigare nämns en utgångspunkt för 
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uppsatsens teoretiska perspektiv. Därför kommer museipedagogen som yrkesgrupp 
att analyseras i förhållande till Brantes definition av samtida professioner och hur 
yrkesrollen kan förstås och förklaras utifrån hur vårt samhälle ser ut idag.  
 
I bakgrunden till studien nämns museers olika förutsättningar som påverkas av yttre- 
och inre faktorer. Organisationen av museernas yrkesgrupper och verksamheter kan 
därför uttryckas på varierande sätt, följaktligen kan även yrkesbefattningarna 
benämnas olika. En anställning som innefattar museipedagogiska arbetsuppgifter 
behöver inte tituleras som museipedagog, utan kan även benämnas som exempelvis 
antikvarie eller museilärare. Studien avgränsas och riktar sig till personer som 
relaterar och identifierar sin yrkesroll med begreppet museipedagog, även om de 
formellt inte har denna titel. I denna studie är det därmed endast museipedagogernas 
perspektiv som redovisas. Jag är väl medveten om att förståelsen för 
arbetsplatssituationen hade vidgats om fler yrkesgrupper inkluderats i 
undersökningen, men på grund av tidsramen har jag beslutat att endast studera 
museipedagogernas perspektiv. Studien riktar sig mot statliga, kommunala, regionala 
och privata museer. Anledningen till att studien inte vänder sig till enbart exempelvis 
statliga museer handlar om att det är museipedagogernas yrkesidentitet och erfarenhet 
av denna som står i fokus och inte huruvida den är kopplad till en specifik typ av 
verksamhet. Självfallet kan yrkesidentiteten påverkas av informanternas nuvarande 
arbetsplats, men denna studie analyserar inte detta närmre. Fastän varje 
museiverksamhet har sin egen arbetsplatskultur avser denna studie istället att ge en 
djupare förståelse för museipedagogens upplevelse av sin yrkesroll oavsett vilken typ 
av verksamhet museipedagogen är verksam inom.  
 
Med hänseende till studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 
• Hur upplever och beskriver museipedagogerna sin yrkesroll på museet? 

 
• Hur kan förändringen beskrivas mellan den å ena sidan traditionella 

yrkesidentiteten som museipedagog och å andra sidan en förnyad identitet? 
 
• Vilka samhälleliga förändringar påverkar och kan komma att påverka 

museipedagogerna som yrkesgrupp? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel ett presenteras studiens bakgrund, syfte 
och frågeställningar. Syftet med kapitlet är att ge en kortfattad bakgrund och ingång 
till forskningsområdet, skapa förståelse för forskningsområdets relevans samt på ett 
tydligt vis redogöra syfte och avgränsningar. I kapitel två, som är indelat i två avsnitt, 
presenteras studiens museologiska och teoretiska perspektiv. I det första avsnittet av 
kapitel två presenteras det museologiska perspektivet och hur denna studie kan 
placeras inom ramen för museologisk forskning. I avsnittet som berör det teoretiska 
perspektivet presenteras professionsteoretiska begrepp enligt Thomas Brante, vilka 
utgör det teoretiska ramverket som används för studien. I det tredje kapitlet 
presenteras kartläggningen av tidigare forskning inom forskningsområdet. Den 
tidigare forskningen redogörs med koncentration på professionsforskning, 
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museipedagogisk forskning och yrkesverksamma på museet samt ett tredje avsnitt 
som redogör relevant litteratur som behandlar svensk kulturpolitik. I uppsatsens 
fjärde kapitel, redovisas metodologiska utgångspunkter och material. I detta kapitel 
berörs frågor om urvalsprocessen av informanter, insamlandet och bearbetningen av 
materialet samt etiska hänsynstaganden. Det femte kapitlet ägnas åt att skapa en 
förståelse för museiprofessionens etablering på svenska museer i förhållande till 
rådande kulturpolitik. Detta kapitel utgör en viktig bakgrund för uppsatsens 
efterkommande kapitel då kulturpolitiska skeenden och beslut vävs in och relateras 
till studiens material. I uppsatsens sjätte kapitel presenteras resultatet av 
materialinsamlingen samt redogörelser för den analytiska- och teoretiska 
bedömningen i enlighet med Brantes professionsteori. Kapitlet är indelat i tre avsnitt, 
vilka berör och relateras till studiens frågeställningar. I det sjunde kapitlet besvaras 
studiens frågeställningar tillsammans med slutsatser och övergripande reflektioner 
samt förslag för vidare forskning. 
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2. Museologiskt och teoretiskt perspektiv 

I det här kapitlets första avsnitt presenteras på vilket sätt studien studeras utifrån ett 
museologiskt perspektiv samt varför museologisk forskning är viktig för praktikerna 
inom museiinstitutioner. Det andra avsnittet presenterar det teoretiska ramverket och 
de teoretiska begrepp som har relevans för uppsatsens syfte. Som redskap för att 
skapa förståelse för studiens material använder jag professionsteori i enlighet med 
sociologen Thomas Brante. Brante har forskat kring professioner, deras uppkomst och 
definition samt hur de bör studeras i vår samtid. De underlag och riktlinjer som 
Brante presenterar inom sin professionsforskning ligger till grund för min studie.  

2.1 Ett museologiskt perspektiv 
Kerstin Smeds förklarar att begreppet museiforskning har gått från att tidigare främst 
inkludera forskning som inriktar sig på områden i museet till att även gälla forskning 
som behandlar områden om museet. Idag är museologin ett ämne som spänner över 
flera olika discipliner och lånar ofta teorier från dessa. Smeds menar att museologin 
redan från början ansetts som ett tvärvetenskapligt ämne där perspektivskjutningen 
och fördjupningen i ämnet följer museets förändring vad gäller samhälleliga roll och 
position (Smeds 2007: 69f). Vidare menar Smeds att ämnets innebörd är komplext 
och svårfångat då det definieras olika på skilda platser och länder. I Sverige och 
större delen av Västeuropa definieras ämnet huvudsakligen som ett vetenskapligt 
område med fokus på studier av museet som fenomen och institution. Den 
museologiska forskningen som görs idag omfattar även kulturarvs- och 
kulturminnesvårdsfältet samt historiebruk och bevarandestrategier (Ibid: 72, 75).  

I rapporten Museiforskning: en översikt beskriver Anna Laine museiforskningen som 
ett dynamiskt och växande kunskapsområde. Laine ser det museologiska perspektivet 
som unikt i den bemärkelsen att forskningen utgår från en plats där dess praktik- och 
föremålsnära undersökningar utgör centrala metodologiska utgångspunkter. Laines 
rapport visar att idag fokuserar museiforskningen i större utsträckning på museernas 
verksamheter som metod och att museiforskning i sin tur påverkar museernas 
metoder. Forskning och museernas utveckling står alltså i stark relation till varandra 
(Laine 2018: 4f). Museiforskningen kan således användas för att skapa kunskap och 
förståelse kring museiinstitutionerna som i sin tur kan förbättra museipraktikerna.  

Den museologiska forskningen genomgick flera teoretiska förändringar under 1900-
talet, där begreppet ny museologi har definierats i olika omgångar det senaste 
århundradet (Smeds 2007: 70). På 1990-talet utmanade den nya museologin den 
tidigare främst praktikinriktade museologiska forskningen för att istället kritiskt 
studera museers och utställningars syfte och roll i samhällskontext. Den nya 
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museologin riktade kritik mot de nationalistiska, etnocentriska och maskulina 
förhållningssätt som tidigare ofta präglat museers arbete. Forskningen inriktade sig 
alltmer på hur frågor kring jämlikhet, interkulturalitet och mångfald togs upp på 
museer (Insulander 2010: 12). Laine beskriver denna förändring som att museer inte 
längre utgjorde en auktoritet som förmedlade objektiv kunskap. Snarare började 
museerna ses som en plats för dialoger där nya ideal om inkludering och deltagande 
kunde växa fram. Genom den nya museologin började museer betraktas som 
produktiva miljöer för forskning, menar Laine (Laine 2018: 9f). I dessa studier 
betonas vikten av museologisk forskning. Enligt Smeds är den museologiska 
forskningen betydelsefull eftersom samhällsdialogen ständigt förändras, och 
museernas roll i samhället intar en allt större roll i samhällsdebatten. Vid museerna 
bedrivs det idag undervisning såväl som forskning, och museiinstitutionerna ges även 
sociala uppdrag och förstås som uttolkare av sociala och politiska skeenden i vår 
samtid. Smeds betonar att museernas uppdrag har utvecklats till något betydligt större 
än tidigare, och därmed är det högst väsentligt att institutionen blir föremål för kritisk 
museologisk forskning (Smeds 2007: 77). Laine tydliggör att efter etablerandet av 
nya museologin, så har den museologiska forskningen expanderat och utvecklats till 
ett centralt forskningsfält inom flertalet discipliner. Den omfattande forskningen har 
resulterat i nya teoretiska och metodologiska ramar där stor vikt läggs vid hur 
museianställda kan implementera dessa i praktiken. Fredrik Svanberg, redaktören för 
Forskning vid Museer, menar att museer är beroende av museiforskning för att 
bibehålla sin trovärdighet i det samtida samhället. Vidare betonar Svanberg att 
forskningens position på museerna har försvagats, att det finns brister i den stöttande 
strukturen samt i finansieringen (Laine 2018: 15, 26f). 

Min studie kan sägas positionera sig inom det museologiska perspektivet genom att 
den granskar museiinstitutioners inre verksamhet med konkret fokus på 
museipedagogerna som yrkesgrupp. Då museernas uppdrag utvecklas är det 
förståeligt om den inre institutionen med dess anställda också genomgår förändringar. 
Förändringarna skapar nya omständigheter där förhållningssättet kring kompetens och 
auktoritet också omskapas. Hur museipedagoger upplever och definierar sin yrkesroll 
och position på museer har direkt påverkan på museets samhälleliga uppdrag. 
Forskning gällande den inre verksamheten bör således ha en central plats i 
museologisk forskning då förståelsen för yrkesgruppernas olika yrkesidentiteter, 
samarbeten och konflikter skapar möjligheter för att utvecklas i takt med 
institutionens övriga utveckling. Då nya samhälleliga innovationer även kan beröra 
hur institutioner organiserar sina anställda är det betydelsefullt att studera hur 
museiinstitutionens inre organisation förändras i takt med samhällets förändring. 
Eftersom Laine, såväl som Smeds och Svanberg, menar att museiforskningen och 
museets utveckling har en stark relation till varandra, är det även av betydelse att 
förstå att den museiforskning som presenteras har direkt påverkan på yrkesgruppernas 
praktiska arbete vid museerna. Hur museologiska teorier och metoder används av 
museipedagoger som yrkesgrupp visar sig genom utövandet av praktiskt arbete för 
exempelvis inkludering och utåtriktad verksamhet. Därav är det tydligt hur stor 
betydelse den museologiska forskningen har för yrkesgruppernas verkan på svenska 
museer idag.  
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2.2 Ett professionsteoretiskt perspektiv 
I det förra kapitlet presenterade jag Brantes syn på profession och hur denne menar 
hur vårt samhälle är uppbyggt av olika experter som bildar professioner. Vad dessa 
har gemensamt är att deras auktoritet baseras på akademisk utbildning som gör att 
deras verksamhet grundar sig på vetenskaplig kunskap. På grund av detta åtnjuter 
dessa professioner i många fall höga belöningar i form av hög inkomst och status. 
Brante frågar sig varför det är intressant att studera detta samhällsskikt. Han anser att 
det viktigaste skälet är att professionerna utför vissa typer av arbete som är 
nödvändiga för att samhället ska fungera på ett bra sätt (Brante 2014: 9, 15, Brante 
2009: 16). Att definiera exakt vad en profession innebär har sina svårigheter. 
Professionsbegreppet har definierats på olika sätt av olika professionsforskare de 
senaste decennierna. Professionsforskare har skapat listor av kriterier och attribut som 
kan förklara vad som är och inte är en profession. Brante menar att definitionen av en 
profession handlar om vad och vilka attribut som betonas. Vilka kriterier och attribut 
som betoningen faller över är kulturellt betingat. De står i förhållande till sin egen 
samtid. Därför bör en sträva efter en definition som grundar sig i det kulturellt 
tillfälliga. Vad som definieras som profession kan alltså härledas till den tid när 
kriterierna för begreppet formades (Brante 2009: 16ff). Jag anser därför att det är 
lämpligt att använda och inspireras av Brantes perspektiv då hans 
professionsforskning har sitt ursprung i samtidens Sverige. 
 
För att sätta in professionen i en kontext brukar den närmsta omgivningen studeras 
som socialt fält som framför allt består av två dimensioner: struktur och aktör. 
Genom att använda begreppet socialt fält vidgas perspektivet och sätter in 
professionen i ett större sammanhang:  
 
• Strukturen beskriver fältets mönster vad gäller ordning mellan positioner. 

Ordningen kan se ut på olika sätt, exempelvis som hierarkisk eller vertikal, 
egalitär eller kollegial etc. Mellan dessa kan det skapas motsättningar och 
maktförhållanden. 

 
• Aktör-dimensionen anger fältets handlingskraft, som enskild individ eller 

kollektiva handlingar, som har som syfte att uppnå olika värden, exempelvis 
symboliska eller materiella. Handlingskraften kan även uttryckas i form av 
gemensam kamp för exempelvis högre position inom fältet eller visa på hur olika 
positioner konkurrerar med varandra (Brante 2014: 301f). 

 
I artikeln Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner skriver Brante 
om olika områden som definitioner av professioner bör ta hänsyn till. Det första 
området handlar om professionen och abstrakt kunskap. Inom detta område menar 
Brante att professionella yrkens skilda status vad avser kunskap kan beskrivas som 
kulturellt betingat och är därmed tillfälligt. Detta förklarar varför exempelvis 
medicinska yrkesgrupper har hög status idag, och varför prästskapet har haft högre 
status i andra tider och samhällen. Sammanfattningsvis så kan en tidsperiods 
maktförhållanden bestämma vilka kompetenser som uppfattas som de viktigaste i ett 
samhälle, därmed påverkas också professionernas status och den hierarkiska 
ordningen mellan dem (Brante 2009: 26) 
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Det andra området handlar om professionens status i relation till osäkerhet och 
teknikalitet. Vi lever inte bara i ett kunskapssamhälle utan också i ett risksamhälle, 
menar Brante. Anlitandet av experter inom professioner som tar hand om vår hälsa 
eller ekonomi, är exempelvis ett sätt att behärska denna osäkerhet då professionerna 
anses ha hög pålitlighet. Brante förklarar att det går att hitta den rätta balansen mellan 
osäkerhet och teknikalitet, vilket ges i uttryck i O/T-relationen. O/T-relationen 
innebär att om kvoten för osäkerhet är för hög innebär det en allt för hög osäkerhet 
för professionen. Detta betyder att professionen kan ha svårt för att skapa förtroende 
för sin verksamhet. Om kvoten för teknikalitet är för låg kan det innebära att 
yrkesgruppens arbetsuppgifter är enkla att lära ut. Vilket i sin tur kan resultera i att de 
anställda enkelt byts ut mot andra yrkesgrupper. Professionen kan därmed ses som 
utbytbar. Den rätta balansen mellan osäkerhet och teknikalitet är när professionen 
framstår som att en person med rätt kompetenser kan behärska det okända inför 
allmänheten, klienten eller staten (Brante 2009: 27). Brante illustrerar inte denna 
relation i någon form av modell. Jag anser dock att en tabell kan underlätta 
förståelsen för hur den fungerar. Nedan presenterar jag därför O/T-relationen i form 
av en tabell, vilken visar hur relationen kan visualiseras. Tabellen bör läsas illustrativt 
och är inget kvantitativt mått på hur professioner placeras in i O/T-relationen. 
Läkarprofessionen används som exempel då denna profession har hög status i vårt 
samhälle och är en profession som behärskar en kompetens som för gemene man kan 
upplevas som obekant, vilket Brante menar visar på den rätta balansen mellan 
osäkerhet och teknikalitet. 

Tabell 1. Egen illustrerad tabell av O/T relationen 

Osäkerhet Teknikalitet 
 Läkaren har låg kvot av osäkerhet 1 1 

2 2 
3 3 
4 4 
5 5 Läkaren har en hög kvot av teknikalitet 

Källa: Tabellen baseras på Brantes beskrivning av O/T-relationen i Brante 2009, s 26f  
 
Tabellen är uppbyggd med en hierarkisk numrering, där siffran 1 symboliserar låg 
kvot och siffran 5 för hög kvot. Läkarprofessionen kan antas ha en låg kvot av 
osäkerhet då professionen tillhör de klassiska professionerna som baseras på en lång 
akademisk utbildning. Därmed kan det antas att professionen har högt förtroende. 
Läkarprofessionen har en hög kvot av teknikalitet vilket betyder att yrkesgruppens 
arbetsuppgifter inte kan göras av andra yrkesgrupper, eftersom endast läkare har 
dessa kompetenser.   
 
Det tredje området som, enligt Brante, bör tas i beaktande vid definition av en 
profession berör professionens koppling till universitetet. Tidigare definitioner har 
tagit stark fasta på att professioner haft nära koppling till universitetsutbildning. 
Brante menar att denna koppling inte är lika viktig idag, framför allt för att fler 
yrkesutbildningar har införlivats på universiteten. Tidigare hade professioner en mer 
speciell koppling till universitetsutbildningar. Vidare menar Brante att många 
professioner idag inte kräver formell universitetsutbildning. Relationen mellan 
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profession och universitetsutbildning bör därför inte betonas allt för starkt (Brante 
2009: 25). 
 
Utöver dessa tre områden tar Brante upp bland annat fyra centrala begrepp som knyts 
an till professionen: legitimitet, förtroende, auktoritet och autonomi. Legitimiteten av 
en profession bygger inte nödvändigtvis på den enskilda individens kompetens, utan 
beror snarare på tillhörighet till ett kollektiv som besitter en viss kunskap. 
Förtroendet som finns för professionen vilar till stor del på legitimiteten, som backas 
upp av en starkt framhävd yrkesintegritet. Auktoriteten bygger på föreningen av 
legitimitet och förtroende, som ger en legitim makt hos professionen. Makten bygger 
på specialkompetens inom området. Autonomin hos en profession varierar beroende 
på vad den förhåller sig till, då det finns olika typer av autonomi. I detta avseende 
inbegriper begreppet den självständighet professionen förfogar över, exempelvis 
yrkesgruppens självständighet i beslutstagande. Brante ger exempel på sådan så 
kallad intern autonomi, som omfattar innehållet i professionens praktiska 
arbetsuppgifter. Typen relativ autonomi är också relevant för min studie, då begreppet 
berör de förutsättningar verksamheter verkar under, exempelvis ekonomiska- och 
politiska förutsättningar (Brante 2014: 18f, 27). Med föregående områden och 
begrepp som bakgrund definierar Brante samtidens professioner som följande: 
 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 
samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten.  

Brante, 2009, s 28 
 

När en definition väl har formulerats kan den sedan konkretiseras. Detta gör Brante 
genom en matris där professioner sedan kan placeras in i det så kallade professionella 
landskapet (Brante 2009: 29f). Det professionella landskapet kan ses som en 
geografisk metafor. Brante hämtar betydelsen av det professionella landskapet från 
Riksantikvarieämbetets definition av begreppet landskap: "Ett landskap är ett område 
vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer [...] Spåren av det förflutna finns överallt omkring oss. Tidsdjupet 
är därför en viktig dimension i landskapet. Landskapet ändrar utseende i takt med att 
samhället förändras" (Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015: 13). Nedan 
presenteras det professionella landskapet, vilken består av två axlar, en vertikal och 
en horisontell:  
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Tabell 2. Professionstyper och professionsfält 

 Estetik 
 

Ekonomi Teknik Hälsa Social 
Integration 

Social 
reglering 

Utbild-
ning 

Aka-
demi 

Klass
isk 

        

Semi         

Pre         

Vetenskaplig forskning och utbildning 

Källa: Brante et al. 2015, s 16 
 
Brante har inte tilldelat olika professioner en plats i matrisen, utan menar att det 
professionella landskapet endast är en utgångspunkt och dess boxar är inte alltför 
avgränsade från varandra. Boxarna kan överlappa varandra och deras inbördes 
relationer förändras över tid, likt ett landskap. Dock visar matrisen skillnader mellan 
fält och professionstyper. Ett kompetensfält kan alltså innehålla flera typer av 
professioner, vilka är i samarbete och konflikt med varandra. Längst med den 
horisontella axeln har åtta professionella kompetensfält skrivits ut. Kompetensfälten 
innefattar följande, tillsammans med exempel på professioner: Estetik (konstnärer), 
Ekonomi (ekonomer), Teknik (ingenjörer), Hälsa (läkare), Social integration 
(socionomer), Social reglering (domare), Utbildning (lärare) och Akademi (forskare). 
Längst med den vertikala axeln återges tre skikt av professionstyper, vilka presenteras 
kortfattat i uppsatsens bakgrund. Fältet "Vetenskaplig forskning och utbildning", som 
visar sig både horisontellt och vertikalt, utgör en gemensam plattform för de olika 
fälten (Ibid: 16f). 
 
I studiens sjätte kapitel presenteras resultat och analys i samklang med Brantes just 
nämnda områden och teoretiska begrepp. De centrala utgångspunkterna i analysen 
utgörs sammanfattningsvis av: 

• Studerandet av det sociala fältet som utgörs av begreppen struktur och aktör. 
 

• De tre områdena: professionen och abstrakt kunskap, osäkerhet och teknikalitet 
(presenteras i O/T-relationen), samt professionens koppling till universitetet. 
 

• Studerandet av professionens villkor utifrån begreppen legitimitet, förtroende, 
auktoritet och autonomi. 
 

• Den geografiska matrisen det professionella landskapet.  
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3. Tidigare forskning 

Professionsforskning kan utföras på en mängd olika sätt, med olika infallsvinklar och 
utifrån olika teoretiska ansatser. Denna typ av forskning har gjorts inom många 
discipliner, framför allt inom sociologin. Museologisk forskning som behandlar just 
museipedagoger och deras upplevelser av sin yrkesroll är dock inte ett lika utforskat 
område. Därför finns goda skäl till att denna typ av studie genomförs då området är 
tämligen outforskat. I följande kapitel redovisas litteratur som är särskilt relevant för 
studiens ämne. Kapitlet är uppdelat i tre delar där det första avsnittet redogör för 
litteratur relaterat till professionsforskning där intresset riktar sig mot den teoretiska 
ansatsen. I relation till studiens syfte har jag valt att ta upp litteratur som behandlar 
olika typer av maktförhållanden. Det andra avsnittet lyfter museologisk forskning och 
museipedagogik, vilket är det främsta området där museipedagoger nämns. Avsnittet 
presenterar även forskning med betoning på andra yrkesgrupper inom 
museiinstitutionerna. I det tredje avsnittet redogörs litteratur som behandlar svensk 
kulturpolitik. Detta område utgör en viktig förståelse för vilka ramar museerna och 
dess anställda arbetat inom, hur de har förändrats samt hur förutsättningarna ser ut 
idag.  
 
Kartläggningen och efterforskning av tidigare forskning relaterat till studiens ämne 
har gjorts genom tillgängliga databaser från Lunds Universitet. Sökningsmetoden har 
avgränsats till söktermer som delats upp för de tre områdena: professionsforskning, 
museipedagogik och yrkesverksamma på museer samt svensk kulturpolitik. Inom det 
första området har söktermer så som professionsteori, yrkesidentitet och yrkesstatus 
används. Inom det andra området har söktermer som musei- och konstpedagogik och 
museianställda används, och inom det sista och tredje området har söktermer så som 
svensk kulturpolitik och svensk museihistoria använts för att finna relevant litteratur.  

3.1 Professionsforskning  
Inom den traditionella professionsforskningen är ett återkommande intresse att 
studera yrkesgrupper mot bakgrund av ett antal kriterier för att särskilja yrkesgrupper 
från andra yrkesgrupper. Utifrån de kriterier som bestäms kan sedan yrkesgrupper 
som uppfyller kriterierna benämnas som professioner och de som inte uppfyller dem 
kan därmed betraktas som icke-professioner. De yrkesgrupper som ansågs som 
professionella förväntades ofta ha en relation till forskning och utbildning. Från 1970-
talet blev yrkesgruppers professionaliseringsprocesser ett större intresse inom den 
nyare professionsforskningen, vilket handlar om att studera de strategier som 
yrkesgruppen använder för att förvärva mer status som professionella yrkesgrupper 
(Sundin 2003: 45ff). Inom detta område spelar ofta konkurrensen mellan 
yrkesgrupper en stor roll, vilket sociologen Andrew Abbot fokuserar på i The System 
of Professions från 1988. Abbots verk har haft stor betydelse för 
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professionsforskningen de senaste decennierna, då Abbot presenterade en ny teori 
som grundar sig i att professioner är delar i ett specifikt socialt system där delarna är i 
förhållande till varandra. Förändring hos en del medför förändring hos övriga delar, 
de är i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Abbots professionsforskning 
är användbar om studerandet av rivalitet och maktförhållanden inom professioner är 
syftet för en undersökning (Brante 2014: 119). En annan sociolog och teoretiker vars 
teorier haft stor påverkan på professionsforskningen är Pierre Bourdieus. Bourdieu 
har emellertid en annan begreppsapparat än Abbot, dock ligger deras 
forskningsperspektiv nära varandra. Då Abbots begrepp riktar sig direkt till 
professionsforskning riktar sig Bourdieu mot sociala praktiker (Carlhed 2011: 283f). 
Bourdieu forskade inte själv särskilt mycket kring professioner, men hans 
begreppssystem som innefattar bl.a. kapital, habitus och socialt fält har i många fall 
tillämpats inom professionsforskningen. Thomas Brante menar att de båda 
teoretikerna dock gör ett misstag. Nämligen att de inte undersöker själva 
förutsättningen till kampen och/eller samarbetet mellan grupper. De beskriver vad 
som försiggår inom ett fält, men inte uppkomsten av villkoren som formar fältet 
(Brante 2014: 120f). 
 
Professionsforskning som utförts inom ABM-området är exempelvis Olof Sundins 
doktorsavhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatser inom bibliotek- och 
informationsvetenskap. Sundin behandlar framför allt hur fackinformationens värden 
används i informationsstrategier för att påverka professionella intressen, 
maktrelationer och yrkesidentiteter. Studien inriktar sig på specialistsjuksköterskor 
och om deras erfarenheter och förhållningssätt till informationssökning och 
informationsanvändning. Begreppet yrkesidentitet används för att relatera 
individuella specialistsjuksköterskor till den kollektiva yrkesgruppen och dess 
gemensamma normer, värdering och förväntningar kring de frågor som behandlas i 
studien. Sundin skapar förståelse kring detta genom att synliggöra fackinformationens 
symboliska värden genom att professionella intressen, maktrelationer och 
yrkesidentiteter kan skapas och även bevaras och förändras. Detta görs bland annat 
genom professionsteori (Sundin 2003). 
 
Tidigare forskning kring yrkesstudier förekommer inom olika discipliner, såväl som 
professionsforskning, och har huvudsakligen inriktats på olika yrkens position i 
samhället. Desto mindre forskning har gjorts som behandlar den individuella 
yrkesutövares upplevelser och personens förhållningssätt till sitt yrkes låga status 
(Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011: 10). I sociologerna Ylva Ulfsdotter Eriksson 
och Marita Flisbäck bok Yrkesstatus: erfarenhet, identitet och erkännande behandlas 
bland annat begreppen yrke, yrkesidentitet och yrkesstatus som analytiska verktyg. 
Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks forskning har varit till stor hjälp i bearbetningen av 
studiens material då dessa begrepp är sådana som nämns av informanterna själva. För 
att skapa förståelse för informanternas uttalanden krävs det definitioner av dessa 
begrepp, därför används Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks definitioner i studiens 
sjätte kapitel där resultat och analys presenteras. I Yrkesstatus: Erfarenhet, identitet 
och erkännande studeras sex olika lågstatusjobb och hur individuella yrkesutövare 
upplever och förhåller sig till sitt yrke och den status som yrket erhåller. I boken 
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återges yrkesutövarnas beskrivningar av deras yrken samt hur de uppfattar andras 
erkännande. Studien hämtar sitt teoretiska perspektiv från yrkessociologi och 
statusforskning, men för att förstå de individuella berättelserna används även teorier 
som behandlar frågor om hur identitet och känslor, respekt och erkännande är 
sammankopplat med klass- och statuspositioner. I Ulfsdotter Erikssons senare bok 
Yrke diskuteras och definieras begreppet yrke, samt hur begreppet förhåller sig till 
närliggande termer, exempelvis profession. Boken tar också upp hur yrken kan 
studeras utifrån olika perspektiv, var av ett är det professionsteoretiska perspektivet, 
vilket är relevant för denna studie (Ulfsdotter Eriksson 2012).  
 
En avhandling utgiven vid Handelshögskolan i Stockholm som haft stort inflytande 
på min reflektion kring museipedagogernas position på museet är Johan Berglunds 
avhandling De otillräckliga: En studie av personalspecialisternas kamp för 
erkännande och status. Berglunds avhandling gav mig en första inblick hur forskning 
kring yrkesstatus kan utformas, vilket gav inspiration för min egen undersökning. 
Berglund använder inget professionssociologiskt perspektiv, dock ställs frågor som 
berör professionsforskningen till viss del. Berglund inriktar sig på yrkesgruppen 
personalspecialister och ämnar studien åt att studera deras strävan efter att etablera sig 
som en viktig yrkesgrupp. Studien koncentrerar sig på hur personalspecialisterna 
agerar diskursivt för att stärka och legitimera sin yrkesidentitet (Berglund 2002: 13). 
Berglunds avhandling är intressant för min studie då jag kan urskilja vissa likheter 
mellan hur Berglund beskriver och identifierar personalspecialisterna med hur 
museipedagogerna i denna studie beskriver och upplever sina positioner inom 
museiverksamheter.   

3.2 Museipedagogik och yrkesverksamma på museer 
Museologiska studier som behandlar den pedagogiska verksamheten på museer är ett 
mer etablerat forskningsområde än inriktningen på yrkesgruppen museipedagoger. En 
betydande forskare i nationell kontext inom ämnet museipedagogik är Berit Ljung 
som nämns i uppsatsens bakgrund. I Museipedagogik och erfarande diskuterar Ljung 
museipedagogiska frågor för att bidra till utveckling av kommunikativa referensramar 
för museipedagogiken. Med inspiration och tolkning av filosofen och pedagogen John 
Deweys begrepp experience, som Ljung översätter till erfarande, sätts begreppet i 
relation till museer och museipedagogik. I avhandlingen redovisar Ljung en tidigare 
enkätstudie från 2001 som utförts med 113 deltagande museipedagoger, vilken är 
fruktsam i förhållande till denna studie. Studien handlar om museipedagogernas egna 
uttryck gällande deras pedagogiska praktik. Ljung visar att det finns ett stort behov 
hos museipedagogerna av att sätta ord på deras pedagogiska arbete (Ljung 2009: 93f). 
Sammanfattningsvis redovisar Ljung att enkätsvaren bland annat visar på att 
museipedagogiken är ett professionellt område i utveckling. Att pedagogiskt arbete på 
museum inte resulterar i en enhetlig yrkestitel. Ljung menar att museipedagogiken 
inte har en lång tradition samt att museipedagoger saknar i många fall en plattform 
eller diskussionsforum där problematik kring museipedagogiken kan uttryckas. Ljung 
förklarar även att museipedagogiken måste förhålla sig till samhälleliga förändringar 
och att den därmed kan ses som i ständig förändring. Detta perspektiv präglar även 
denna studie, dock med betoning på museipedagogen som yrkesgrupp och dess 
yrkesroll i relation till sin samtid (Ibid: 111ff). 
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Inom fältet för museipedagogik har Eva Insulander, doktor i didaktik vid Stockholms 
universitet, utgivit Tinget, rummet och besökaren: om meningsskapande på museum, 
vilken har haft betydelse för inriktning kring meningsskapande på museer. Insulander 
menar att betoningen på uppdraget av att samla och vårda har utmanats av det 
demokratiska och pedagogiska uppdraget som allt fler museer framhäver idag. 
Insulander skriver om museets förändrade identitet och menar likt Ljung att den är 
sammankopplad med förändringar i samhället. Tillsammans med aspekten kring 
museets förändrade roll gör även synen på lärande avstamp i avhandlingen. 
Utgångspunkten för studien utgörs av två utställningar på Historiska museet i 
Stockholm, vilka ses som lärandearenor där besökare skapar och kommunicerar 
mening (Insulander 2010). I Insulanders Museer och lärande: en forskningsöversikt 
inleder Insulander med att förklara att museerna har förändrats radikalt på grund av 
kulturpolitiska påtryckningar kring tillgänglighet och öppenhet. Museernas 
pedagogiska roll har tagit en allt större plats på museerna, men även inom 
forskningen. Insulander presenterar en forskningsöversikt vad gäller forskning som 
riktar sig mot lärande vid museer. Forskningsöversikten visar kunskapsluckor som 
Insulander menar visar på vilka behov och intressen som behöver tillgodoses i 
framtida forskning. Kartläggningen visar på att begreppet lärande betonas utifrån 
sociokulturell teoribildning med inriktning på såväl barn och vuxna. Forskning som 
orienterar sig mot museernas identitet och ny teknik i förhållande till lärande är också 
centrala frågor inom den museologiska forskningen. Ett annat område om Insulander 
identifierar i kartläggningen är museernas brukbarhet, där museiforskare lyfter fram 
frågan kring vilken roll museer ska spela vad gäller information och bildning. 
Insulander nämner John Falk som bland annat bedriver forskning med fokus på 
museer och museibesökare. Falk menar att styrkan i den forskning som gjorts kring 
museer och lärande är att många faktorer som påverkar just lärandet redan 
undersökts. Vidare menar Falk att det saknas en samlad bild för hur faktorerna 
samverkar och att framtida forskning bör utgå ifrån att alla faktorer som påverkar är 
viktiga, inte bara att forskning kring lärande utgår ifrån enstaka faktorer (Insulander 
2005). Genom Insulanders kartläggning av den museologiska forskningen som 
publicerats innan 2005, går det att urskilja att det saknas forskning kring anställdas 
betydelse i relation till begreppet lärande. Även Ljung nämner i sin avhandling att 
museiprofessionernas framväxt i Sverige och vad den betyder för museipedagogiken 
ännu inte studerats. Den avsaknad av forskning kring museiprofessionellas påverkan 
av museiverksamheterna som Ljung och Insulander identifierar, liksom jag, är ännu 
idag ett outforskat område. Museianställda är en viktig faktor som påverkar 
museiinstitutionerna och därmed ser jag att denna studie kan fylla en del av denna 
kunskapslucka.  
 
I internationell kontext är museologen Eilean Hooper-Greenhill kanske den mest 
ledande forskaren kring pedagogik och kommunikation inom museiområdet. I 
Museums and Education: purpose, pedagogy, performance betonar Hooper-Greenhill 
museernas viktiga roll som institutioner för lärande. Även Hooper-Greenhill menar, 
likt Ljung och Insulander, att mycket har förändrats inom museiverksamheterna då 
det har skapats större påtryckning av att utveckla sin utbildningsförmåga samt att 
redovisa inlärningen i form av en uppsjö av utvärderingar av verksamheterna. I 
studien presenterar Hooper-Greenhill data som bland annat visar på museernas 
framgång i lyckad inlärning hos skolelever samt hur museer kan påverka identitet och 
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kreativitet genom utvärderingsramverket GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet 
växte fram från ett behov av att kunna presentera bevis av resultatet av museernas 
påverkan för staten, som i denna studie handlar om Storbritannien (Hooper Greenhill 
2007). Även i Hooper-Greenhills tidigare bok Museums and the Interpretations of 
Visual Culture diskuteras museernas förändrade roll och utveckling. Hooper-
Greenhill menar att museet intagit en ny form, ett så kallat post-museum, där 
pedagogiken har huvudrollen. Museets förhållande till sin publik har förändrats i den 
mening att museerna har en närmre kontakt till besökarna än tidigare, vilket betyder 
att förhållandet betonas mer av lärandet och även frågor kring vilken form lärandet 
ska utformas. I boken utgår Hooper- Greenhill från specifika museisamlingar där hon 
undersöker hur meningsskapande konstrueras hos besökare genom dessa samt hur 
pedagogiken gestaltas i denna relation (Hooper-Greenhill 2002). 
 
Att museets funktion och definition formas av samhälleliga förändringar är en 
vedertagen åsikt bland forskare inom det museologiska fältet.  I enlighet med Hooper-
Greenhill menar den amerikanska kemisten, senare professor för konst och 
samhällsvetenskap vid Lesley University, George E.Hein att trots att museerna alltid 
haft utbildning som en grundläggande funktion har betydelsen av begreppet 
förändrats med samtidens sociala och kulturella strukturer, vilket i sin tur påverkat 
museiyrket. Hein menar att fältet för museernas undervisningsroll förtjänar att 
analyseras mer då den ökande betydelsen av museernas pedagogiska roll också ökar 
trycket på att museerna bevisar sin existens genom detta fält (Hein 1998). I Learing in 
the museum visar Hein hur forskning i besökarstudier och utbildningsfilosofi kan 
tillämpas för att underlätta en meningsfull upplevelse för besökare på museer, 
exempelvis genom utbildningsteorier av John Dewey, Jean Piaget och Lev Vygotsky. 
Hein ämnar att med boken ge en teoretisk bas inom museipedagogik som kan 
användas av museiprofessionella i sitt museipedagogiska arbete (Hein 1998).  
 
En studie som behandlar yrkesverksamma på museet, dock inte museipedagoger 
inkluderat, är Practice Makes Museum People av etnologen Inkeri Hakamies vid 
Helsingfors Universitet. Artikeln handlar om hur museernas arbete utvärderas och hur 
detta i sin tur påverkar museiprofessionernas identiteter. Hakamies fokuserar på 
termen och konceptet av museimänniskor som används studien i betydelsen av 
museipersonal. Sammanfattningsvis besvaras frågorna om var, när och vad som 
definieras som museimänniskor. Det empiriska materialet består av 52 intervjuer 
beståendes av kuratorer och museiforskare från Helsingforsregionen, vilka 
representerar främst stora och nationella museiorganisationer. I studien framgår bland 
annat att det finns en stark gemenskap bland museimänniskor som arbetar 
tillsammans för den gemensamma aktören samt att en nostalgi för det förflutna visade 
sig hos flera av de intervjuade, där även en kritik fördes mot den samtida 
arbetskulturen på museerna. Studien visar att vad som definierar museimänniskor är 
deras praktiska arbete och att de "sanna" museimänniskorna är de som kan fokusera 
på enbart det museologiska arbetet, vilka endast kan finnas i det förflutna. Denna 
föreställning grundar sig i att den ideala praktiken är ihågkommen med nostalgi, då 
den upplevs som något annat idag (Hakamies 2017).  
 
I Göteborgs Konstmuseums skriftserie Sciascope med tema Konstpedagogik, skriver 
Kristoffer Arvidsson, forskare vid Göteborgs konstmuseum, att behovet av pedagogik 
föds i samband med att verk inte talar för sig själv, samtidigt som beskådaren 
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upplever att verket har någonting viktigt att säga. I essän När konsten inte talar för 
sig själv: Konstmuseer och konstpedagogik förklarar Arvidsson att denna oenighet 
kräver en förmedlare, en roll som intas av konstpedagogen. Behovet kan också förstås 
genom att museet vill styra hur konsten tas emot av besökaren, men där 
kommunikationen inte nödvändigtvis behöver vara enkelriktad. Vidare diskuterar 
Arvidsson konstpedagogikens plats och framväxt på konstmuseer. Då utgångspunkten 
är den pedagogik som sker vid konstmuseer har Arvidsson valt att benämna det som 
konstpedagogik snarare än museipedagogik. En kort historisk genomgång av 
konstmuseernas uppdrag presenteras som sammanfattningsvis har förändrats genom 
politiska och ekonomiska prioriteringar. Arvidsson menar att museets uppdrag har 
vidgats där exempelvis pedagogikens har fått en allt viktigare roll i museernas 
verksamheter. Med det har Arvidsson också förhoppningen om att konstpedagogerna 
ska spela en större nyckelroll i framtiden som ett resultat av de förändringar museerna 
står inför (Sciascope 2011). En undersökning som fokuserar på konstpedagogerna på 
dagens konstmuseum i amerikansk kontext, är Art museum education av Olga 
Hubard, docent i konstpedagogik vid Columbia University. Hubard riktar sig mot 
framtida och samtida konstpedagoger som med hjälp av boken kan reflektera kring 
problematik som relaterar till människors upplevelse och reflektion av konst. Syftet är 
att frambringa och stimulera tankar kring konstpedagogik och att därmed skapa fler 
meningsfulla upplevelser hos besökare. I boken diskuterar Hubard olika arbetssätt 
som konstpedagogen kan använda i sitt arbete, vilka presenteras i relation till ett 
fältarbete där informanter responderar (Hubard 2015). Både Arvidsson och Hubard 
inriktar sig som tidigare nämnt på konstpedagoger. I mina efterforskningar går det att 
urskilja att det finns ett starkare intresse av att studera denna grupp snarare än 
museipedagoger. Mängden av den samtida forskning kring dem skiljer sig åt, därför 
ser jag återigen att uppsatsämnet kommer att tillföra ny kunskap inom 
forskningsområdet kring museianställda.  
 
En museologisk studie som presenteras vid Lunds Universitet och ABM-
mastersprogrammet som behandlar en annan yrkeskategori inom museiverksamheter 
är För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat: En 
professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens 
omvandling. Uppsatsens författare Mimmi Sjö och Henette Wester studerar 
museiintendentens roll och hur denna yrkesgrupp upplever sin plats inom svenska 
museiverksamheter idag. Undersökningen sker vid två museer, Malmö museer och 
Statens museer för världskultur. Syftet med studien är att genom intervjuer med 
intendenter inom verksamheterna studera det praktiska arbetet på museet, hur arbetet 
har förändrats samt om yrkesgruppen är i behov av att tydliggöras. Studien riktas till 
intendenter på de två museerna som innehar ansvar för samlingar, och undersöker hur 
de upplever att intendentrollen förändrats i en tid då museernas utåtriktade 
verksamhet fått ta allt mer plats på museerna. Med hjälp av professionsteoretiska 
begrepp enligt Thomas Brante, vill Sjö och Wester diskutera huruvida yrkesgruppen 
kan ses som en profession eller inte (Sjö & Wester 2018). Jag ser Sjö och Westers 
studie som intressant och relevant i förhållande till min studie och våra 
undersökningar står nära i relation till varandra i den mening att samtida yrkesgrupper 
inom svenska museiverksamheter undersöks. Även Sjö och Wester argumenterar för 
att museiverksamheterna idag har ökat sin utåtriktade verksamhet. Denna förändring 
påverkar intendentens yrkesroll och position inom verksamheterna, vilket utgör Sjö 
och Westers huvudsakliga perspektiv. Min studie studerar denna förändring utifrån en 
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annan yrkesgrupp, utifrån museipedagogens perspektiv. Därför är det intressant att 
ställa deras uppsats i relation till denna och jämföra hur de olika yrkesgrupperna 
upplever förändringen inom museisektorn. Sjö och Westers studie använder, liksom 
jag, professionsteori enligt Thomas Brante. Denna gemensamma nämnare ser jag 
också som intressant då de undersöks inom samma teoretiska ramar, vilket ger en 
tydlig bild av yrkesgruppernas relation till varandra inom dagens svenska 
museiverksamheter.  

3.3 Svensk kulturpolitik 
För att förstå hur museipedagogens position inom samtida museiverksamheter har 
förändrats fram till idag, samt hur den pedagogiska verksamheten tidigare sett ut bör 
detta klargöras genom ett historiskt perspektiv på framväxten av detta område i 
förhållande till rådande kulturpolitik. I museologen Olof Näsmans avhandling 
Samhällsmuseum efterlyses undersöks svensk kulturpolitik under tidsperioden 1965–
1990. Näsmans avhandling har varit till stor hjälp för min förståelse för vilka 
kulturpolitiska förändringar som har haft betydelse för framväxten av pedagogikens 
roll på museet. Denna avhandling utgör ett stort stöd för denna studie då Näsman gör 
en grundlig redogörelse för kulturpolitikens framväxt och förändringar under denna 
tidsperiod. Näsman studerar museernas förändrade uppdrag, från Kulturarvsmuseum 
där bevarandet av kulturarvet varit centralt, vidare till Samhällsmuseum där museets 
huvuduppgift är att utvecklas som en samhällsaktör (Näsman 2014). Näsman gör en 
omfattande skildring av kulturpolitiken i förhållande till museers verksamhet. Denna 
skildring har bidragit till inspiration och vägledning för uppsatsens femte kapitel där 
museianställdas etablering i förhållande till svensk kulturpolitik presenteras.  
 
Idé- och lärdomshistorikern My Klockar Lindar studerar även hon den svenska 
kulturpolitiken, men med betoning på begreppet kulturpolitik under 1900-talet. I 
Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori är det övergripande problemet 
som behandlas i avhandlingen relationen mellan ett modernt kulturpolitikbegrepp och 
kulturpolitikens historia. Syftet med studien är att med ett historiskt perspektiv 
förklara kulturpolitik. Klockar Lindar gör detta genom att synliggöra processer som 
den inrättades i. Avhandlingen kan ses som en historiebeskrivande studie av det 
moderna begreppet kulturpolitik (Klockar Lindar 2014). Klockar Lindars avhandling 
kompletterar Näsmans avhandling med att ge ytterligare förståelse för kulturpolitiken 
i Sverige. Detta genom att visa och förklara hur begreppet kulturpolitik historiskt har 
förändrats, och att det därmed är viktigt att förstå begreppets innebörd när en studerar 
kulturpolitikens olika skeenden. 
 
Etnologen Britta Zetterström Geschwind inriktar sig på området kulturpolitik i ett 
annat avseende än Näsman och Klockar Lindar. Zetterström Geschwind avgränsar sin 
forskning till åren 1943–2013 och undersöker museet som en statlig, nationell och 
publik samhällsinstitution i förhållande till styrande kulturpolitik och rumslig 
materialiserad praktik. I Publika museirum: materialisering av demokratiska ideal på 
Statens Historiska Museum 1943–2013 fokuserar Geschwind på museets entré, butik, 
barnrum och innergård, vilka benämns som publika rum i studien. Dessa rum vilka 
Geschwind menar ofta synliggörs inom museets hierarki, utgör samtidigt viktiga rum 
för museets besökare. Anledningen till att inte utställningsrummen undersöks är för 
att de publika rum som studien fokuserar på visar på en intressant relation med de 
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styrande kulturpolitiska målen. Det spänningsfält som i synnerhet studeras i 
Geschwinds forskning är den mellan kultur och försäljning (Zetterström Geschwind 
2017) Zetterström Geschwinds intresse ligger i nuet, men också i det förflutna och 
vad som sker däremellan. Detta kan liknas med denna studie, vars syfte har att studera 
nuet, hur museipedagogernas position inom museiverksamheter ser ut idag. Men 
också museipedagogernas yrkesmässiga förändringar som kan härledas till 
kulturpolitiken och dess framväxt. Relationen mellan nuet och det förflutna som visar 
sig tydligt i Zetterström Geschwinds avhandling, har även en central roll inom denna 
studie.  
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4. Metodologiska utgångspunkter och material 

I följande kapitel presenteras studiens utvalda metodologiska utgångspunkter samt 
arbetsprocessen av det empiriska materialet. Denna studie har som avsikt att 
producera kunskap om hur museipedagoger upplever sin yrkesroll och position inom 
museiverksamheter, hur den har förändrats samt hur samhälleliga förändringar 
påverkar och kan komma att påverka yrkesgruppens framtid. Inledningsvis redogörs 
valet av metod följt av ett avsnitt som behandlar urvalsprocessen, insamlingen av 
materialet samt förhållandet till etiska hänsynstaganden. Det tredje och sista avsnittet 
förklarar hur bearbetningen av materialet har tillämpats. Då uppsatsens ämne kan 
upplevas som tämligen känslig i vissa avseenden kommer ingen närmre presentation 
av informanterna göras i detta kapitel. Vidare reflektion kring detta redovisas i avsnitt 
4.2 där etiska hänsynstaganden berörs.  

4.1 Metodval 
Valet av metod baseras på att studiens centrala utgångspunkt handlar om 
museipedagogernas upplevelser och erfarenheter av sin yrkesroll. Jag anser den 
kvalitativa intervjumetoden som lämpligt metodval för att uppnå studiens syfte, då 
intervjuformen kan fånga upp dessa uttalanden kring upplevelser och erfarenheter. 
Intervjumetoden är en aktiv process konstruerad mellan minst två parter, intervjuaren 
och informanten, som genom denna relation producerar kunskap. Kunskapen skapas 
genom ett samtalsförhållande vilken kan vara strukturerad på varierat sätt (Kvale & 
Brickmann 2014: 34). Den semistrukturerade intervjun, formen för mitt metodval, 
söker förståelse ur informanternas egna perspektiv. Metoden kan likna ett 
vardagssamtal, men som forskningsprofessionell intervju har den som syfte att 
ingripa tekniken av att vara semistrukturerad- varken öppen som ett vardagssamtal, 
eller sluten som exempelvis ett frågeformulär. Kunskapen skapas aktivt genom frågor 
och svar. Intervjun baseras på en intervjuguide med fokus på olika teman med 
tillhörande utgångsfrågor, se bifogad bilaga 1 (Ibid: 45, 77f). 
 
Museipedagogerna resonerar i egenskap av yrkesutövare och kommer därmed ge 
subjektiva berättelser. Med dessa subjektiva presentationer kan mönster urskiljas som 
i sin tur kan visa en bild av hur museipedagogernas situation ser ut och hur de 
upplever sin yrkesroll i samtiden. Med kvantitativ metod hade studien kunnat visa på 
hur vanligt förekommande dessa beskrivningar är, vilket inte kan göras med endast 
kvalitativ metod. Därför kan den kvalitativa intervjun med fördel kombineras med 
kvantitativ metod om så är syftet med en studie, då det skulle ge ytterligare en 
dimension av museipedagogernas position inom museiverksamheter. Som tidigare 
nämns hade de kvalitativa intervjuerna även kunnat inkludera fler yrkesgrupper inom 
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museerna för att ytterligare skapa förståelse för museipedagogernas position samt hur 
och varför verksamheter organiseras på ett visst sätt. Andra parter inkluderas inte 
inom ramen för denna studie dels på grund av tidsramen. Såväl för att det 
huvudsakliga syftet är att studera och presentera museipedagogernas upplevelser och 
erfarenheter av sin yrkesroll och inte hur dessa står i relation till andra yrkesgrupper.  

4.2 Urval, datainsamling och etiska hänsynstaganden 
Det insamlade materialet består av sex intervjuer a´ ca fyrtiofem minuter. Vid urval 
av informanter följdes en urvalsprocess i två steg. Det första urvalet handlade om 
vilka verksamheter som skulle ingår i studien. Studien riktar sig mot museer som 
drivs av både statliga, regionala kommunala och privata aktörer. Fastän varje 
museiverksamhet har sin egen arbetsplatskultur ger studien en djupare förståelse för 
museipedagogens upplevelse av sin yrkesroll i Sverige idag oavsett vilket typ av 
verksamhet pedagogen arbetar på. Anledningen till att studien inte vänder sig till 
enbart exempelvis statliga museer beror på att det är museipedagogernas 
yrkesidentitet och erfarenhet av denna som står i fokus och inte huruvida den är 
kopplad till en specifik typ av verksamhet. Jag har strävat efter en geografisk 
spridning i val av verksamheter för att ge en bredare och mer tillförlitlig insamling av 
materialet. Därför består materialet av informanter som arbetar i olika städer och i 
olika delar av landet. Det andra urvalet handlade om vilka individer på museet som 
skulle ingå i studien. Studien riktar sig dels mot anställda som innehar en tjänst som 
titulerad museipedagog på respektive arbetsplats, samt mot anställda som inte har 
titeln museipedagog. De som inte har titeln som museipedagog identifierar sig dock 
med begreppet museipedagog. I vissa fall benämns de även som detta på sin 
arbetsplats utan att ha det som formell yrkestitel (Ahrne & Svensson 2011: 40). En 
förfrågan sändes ut per mail om deltagande i studien där studiens syfte och 
intervjupersonens rättigheter presenterades för mottagaren, se bifogad bilaga 2. 
Dokumentet signerades av samtliga informanter som informerat samtycke. Alla 
intervjuer spelades in med godkännande av informanterna.  
 
Av olika skäl har fyra av de sex informanterna intervjuats per telefon. 
Telefonintervjuer kan framför allt vara tidsbesparande då intervjuaren och 
informanten inte behöver befinna sig på samma geografiska plats, därav är den också 
mindre kostsam. Dock förlorar intervjuaren vissa av intervjuns fördelar. Det kan vara 
en svårighet att fånga in nyanser i vad informanten berättar då kroppsspråket, som 
kan vara en viktig del i berättandet, inte blir en del av intervjun. Informanten och 
intervjuaren kan även upplevas som mer anonyma inför varandra. Enligt Bengt-Erik 
Andersson, professor inom utvecklingspsykologi med fokus på pedagogik, bör 
telefonintervjuer inte användas vid längre intervjuer eller om ämnet är för 
komplicerat (Andersson 1985: 24). Jag anser att det var väl fungerande med 
telefonintervjuer i förhållande till studiens ämne och intervjuernas tidsomfattning. Jag 
ser därav denna form av intervjuande som ett bra alternativ vid de tillfällen då det inte 
fanns möjligt att möta informanten med fysisk närvaro. Då jag personligen ser 
kroppsspråk och fysisk närvaro som en viktig del av intervjuandet som kvalitativ 
metod har jag utfört denna typ av intervju när förutsättningarna funnits. Två av de sex 
intervjuerna har således utförts genom fysiska möten på informanternas arbetsplatser. 
Valet av mötesplats togs av informanterna själva. I efterhand upplever jag att 
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arbetsplatsens närvaro kan ha påverkat informanternas uttalanden då studiens ämne 
kan upplevas som känsligt. Intervjumetoden är förbunden med flera etiska 
utmaningar. I Lathund för etikprövning beskriver Ulf Görman, docent vid tros- och 
livsåskådningsvetenskap vid Lunds Universitet, vad forskare inom humaniora- och 
teologifakulteterna behöver förhålla sig till vad gäller planering och forskning som 
berör människor eller innehåller information om människor. För att skydda de 
människor som blir en del av forskningen så är bland annat personuppgiftslagen ett av 
de viktigaste dokumenten som forskaren bör följa. Personuppgiftslagen rör all 
information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk och levande person, 
exempelvis namn och personnummer. De fyra grundläggande rättigheterna vid 
personuppgiftslagen är följande: rättigheten om att få information om hur och varför 
information om personen samlas in, rättigheten att få tillgång till och möjligheten att 
korrigera uppgifterna, rättigheten att motsätta sig behandlingen samt rättigheten till 
att alla uppgifter behandlas under konfidentialitet (Görman 2017: 6ff). När 
professionella aktörer ger information om sitt arbete anses det inte vara 
personuppgifter, då det inte är om sig själva som de berättar om utan om sitt arbete. 
Däremot om frågorna och svaren rör personens egna förhållningssätt och åskådning 
av sitt arbete, så räknas detta som personuppgifter (Ibid: 33f). Detta är relevant för 
denna studie då informanterna talar utifrån sina egna upplevelser och 
arbetsplatssituationer som kan i vissa fall kan vara kopplade till deras nuvarande 
arbetsplatser. Risken med att intervjuer sker på informantens arbetsplats är därmed att 
gränsen mellan det professionella och personliga kan vara otydlig. Det är svårt att 
göra ett definitivt antagande om att så är fallet i denna studie. Främst är det viktigt att 
värna om konfidentialiteten, det vill säga att informanten har förtroende för den som 
intervjuar, att personen själv, andra människor och institutioner som nämns i 
intervjun förblir anonyma (Kvale & Brickmann 2014: 227). Ylva Ulfsdotter Eriksson 
menar att i många fall kan yrket vara en källa till självidentitet. Yrken ses ofta som en 
central aktör för vart personen befinner sig i samhällets sociala skikt och även vart 
yrkesgruppen positioneras på arbetsplatsen, och att närmare diskutera en persons yrke 
kan i många fall bli personligt (Ulfsdotter Eriksson 2012: 6f). Därför är det av största 
vikt att intervjuaren förstår det som Kvale och Brickmann menar är en fin balansgång 
mellan intervjuarens intresse av att få fram intressant kunskap och etisk respekt för 
den som intervjuas (Kvale & Brickmann 2014: 33). Inom ramen för denna studie 
behöver personen som intervjuas reflektera kring sin egen yrkesidentitet, vilket ofta 
sker i förhållande till andra yrkesgrupper och olika maktrelationer. Hos 
lågstatusyrken kan detta föda en ängslan bland individer och grupper som inte ses 
vara "fina nog", vilket kan leda till statusstress då personen påminns om eller själv 
uppfattar sig om mindre framgångsrik. Yrkesstatus kan därmed ses i många fall, inte 
nödvändigtvis inom denna studie, som en fråga om personlighet vilket är viktigt att 
ha i åtanke vid denna typ av materialinsamling (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011: 
20).  

4.3 Bearbetning av material 
Innan en forskare bestämmer sig för att omvandla sitt inspelade material till text kan 
det vara nödvändigt att ta en rad olika beslut för att hela materialet ska få en 
konsekvent genomarbetning. Hur mycket som ska skrivas ut kan bedömas utifrån 
faktorer så som undersökningens syfte och tidsåtgång. Översättningen av intervjun, 
från muntligt till skriftligt språk, är en tolkande och ibland tidskrävande process som 
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bygger på en rad olika bedömningar. Materialet transformeras från muntlig diskurs 
till skriftlig diskurs, vilka är sammankopplade med olika språkspel. Som levande 
sociala interaktioner är intervjuer ofta präglade av bland annat tonfall och 
kroppsspråk som inte blir tillgängliga i skrift. Därför kan den transkriberade intervjun 
ses som en avkontextualiserad form av ursprungsformen (Kvale & Brickmann 2014: 
217ff). I denna studie registreras intervjuerna genom inspelning. Därefter valde jag att 
transkribera intervjuerna i sin helhet med undantag från vissa utvalda delar i 
intervjun. Jag valde att inte transkribera de delar där informanterna beskriver och talar 
utifrån sin nuvarande arbetsplats. Studiens syfte är att undersöka museipedagogernas 
yrkesidentitet och erfarenhet av denna, och inte huruvida den är kopplad till en 
specifik typ av verksamhet. Därför är inte uttalanden som är allt för sammankopplade 
till informanternas nuvarande arbetsplatser utskrivna i transkriptionen. Anledningen 
till att jag valde transkribera intervjuerna i sin helhet var dels för att tidsramen erbjöd 
möjligheten, men också för att jag från arbetsprocessens början ville skapa ett gott 
underlag för den analytiska processen. För mig personligen ger transkriberingen 
ytterligare en nivå av förståelse av intervjuns innehåll och ger även en språngbräda 
för fortsatt tolkning. När informanternas uttalanden skrivs ut i kapitlet som behandlar 
studiens resultat har deras talspråk omformulerats och anpassats till att fungera i 
skrift.  
 
I den första delen av arbetet med det empiriska materialet används kodning som 
verktyg för dataanalys. Kodning, som också benämns som kategorisering, är den 
vanligaste formen av bearbetning av intervjumaterial. I The coding manual for 
qualitative researchers beskriver Johnny Saldaña, professor inom teatervetenskap på 
Arizona State University, två kretslopp av kodning av kvalitativa data. Mellan de två 
kretsloppen finns även en så kallad hybrid cycle, vars syfte är att sammanföra de 
andra två kretsloppen. Saldaña anser att arbetet av den analytiska processen med det 
kodade materialet snarare går i kretslopp än i en linjär bearbetning. Att materialet 
kodas för att sedan omkodas. Det första kretsloppet består av sju underkategorier som 
berör olika kodningsmetoder. Vidare när forskaren ska koda materialet grundar sig 
valet av dessa kodningsmetoder, samt hur många av dem som ska användas, efter 
studiens syfte och frågeställningar. De olika kodningsmetoderna ger alltså olika 
ingångar i materialet, och därmed besvarar dem också olika frågor (Saldaña 2013: 
58ff). Vid kodning av mitt material har jag utgått ifrån Saldañas definitioner av 
kodningsmetoder och i figuren nedan illustreras processen och de utvalda 
underkategorierna av kodningsmetoderna, därefter följer en beskrivning av dess 
innebörd.  

 
Det första kretsloppet påbörjas vid kodningens inledande process. För denna studie 
anser jag Elemental method som lämplig kodningsmetod för processens första 
kretslopp. Elemental method består av fem underkategorier, bland annat structural 
coding och descriptive coding, vilka används som kodningsmetod för denna studie. 

First Cycle
Elemental method 

(structural & 
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Hybrid Cycle
Operational model 
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Structural coding innebär att innehållet i materialet delas upp i segment som sedan 
relateras till en forskningsfråga. Segment med samma kodning utgör sedan en 
gemensam samling som i ett vidare skede analyseras mer detaljerat. Structural 
coding, såväl som descriptive coding, lämpar sig särskilt väl för data som består av 
intervjuer. Descriptive coding, även kallad ämneskodning, är i sin form lik structural 
coding, men istället för att materialet förs direkt samman med en forskningsfråga kan 
ämnen kring vad som sägs av informanterna utgöra olika ämnen, som i sin tur 
sammanför olika delar av datan med varandra. Ämnen som yrkesrollen, utbildning 
och status är exempel som används för denna kodning, vilka tillsammans skapar ett 
index av materialets innehåll och kan ses som grundarbetet inför det andra kretsloppet 
(Saldaña 2013: 83ff). Efter det första kretsloppet följer andra delen av processen, 
hybrid cycle, som handlar om att organisera den kodade datan från föregående 
kretslopp samt förbereda materialet för den analytiska processen. I detta skede 
används metoden Operational model diagramming för att skapa en överblick av 
materialet. Diagrammet som arbetas fram genom denna metod, beståendes av 
studiens frågeställningar och ämneskoderna från första kretsloppet, möjliggör att 
ämnenas relationer till varandra kan visualiseras mer tydligt. Den visuella bilden kan 
hjälpa forskaren att se materialet med nya ögon och därmed kan nya samband 
tydliggöras, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för nästkommande kretslopp 
(Ibid: 202).   
 
Det tredje kretsloppet handlar om att analysera och bearbeta materialet ytterligare. De 
två föregående kretsloppen bearbetar materialet i omgångar och förbereder materialet 
inför följande del i arbetsprocessen, vilken handlar om meningstolkning präglat av en 
teoretisk ansats. Det tredje kretsloppet utgörs av Theoretical coding, som Saldaña 
förklarar handlar om att alla tidigare koder systematiskt förs samman och för den 
analytiska processen i riktning mot det teoretiska. Materialet har till viss del redan 
tolkats i ljuset av teoretiska aspekter, i exempelvis teoretiska begrepp, men som inom 
detta kretslopp sammanfattas och tillsammans utgör den centrala kategorin. Den 
centrala kategorin kan i sin tur mer konkret förklara vad studien handlar om och dess 
konflikter och problem. De tidigare koderna blir till delar som i sin tur kan förklaras i 
ett större sammanhang (Saldaña 2013: 207f, 223f). Enligt Kvale och Brickmann har 
meningstolkningen som syfte att vidga förståelsen efter att materialet genomgått 
kodning, och som i detta stadie kan svepas in i ett hermeneutiskt skikt (Kvale & 
Brickmann 2014: 245). En av hermeneutikens grundtankar är: "Meningen hos en del 
kan endast förstås om den sätts i samband med helheten". Den hermeneutiska cirkeln 
är den formen förståelsen för ett material kan skapas av. Likt en spiral kan forskaren 
borra sig djupare ner i materialet och skapa förståelse för både helheten som dess 
olika delar, vilka hela tiden är i samband med varandra (Alvesson & Sköldberg 2017: 
135). En ofta använd invändning mot intervjuanalysen handlar om att den slutliga 
innebörden av materialet kan variera beroende på den som tolkar materialet, och att 
metoden därmed inte är en vetenskaplig metod. Denna invändning bär på ett 
underliggande perspektiv att det bara finns en korrekt mening med materialet, och att 
det är tolkarens uppgift att finna denna i sin analys. I strid mot denna invändning kan 
den hermeneutiska tolkningsmetoden erbjuda och tillåta en stor mängd av olika 
legitima tolkningar som är beroende av vilka typer av frågor som ställs till materialet 
(Kvale & Brickmann 2014: 253f).  
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  5. Museianställdas etablering i förhållande till 
svensk kulturpolitik 

 
Följande kapitel redogör en historisk tillbakablick som visar hur betydelsefulla 
händelser och beslut format museianställdas uppgifter och arbetsvillkor på museerna. 
Det finns som tidigare nämnts i presentationen av professionsteori, en historisk aspekt 
som är av betydelse för analys av professionsförändring. Syftet med kapitlet är därför 
att skapa förståelse för hur professionaliseringsprocessen på svenska museer sett ut 
historiskt, hur den är sammanlänkad med kulturpolitik samt hur dessa har betydelse 
för museipedagogernas positionering på svenska museer idag.  
 
Den svenska museihistorien präglas av förändringar som kan knytas samman med 
rådande kulturpolitik för den tid som studeras. Åtskilliga decennier innan 
kulturområdet etablerade sig som ett prioriterat politiskt fält skapades förutsättningar 
vilka fortfarande till stora delar utgör den grund som yrkesutövande inom 
museisektorn står på idag. Betydelsefulla historiska händelser som påverkat 
museiområdet och museianställda härrör tillbaka till när museerna först etablerades 
som institutioner, men mitt syfte är inte att ge en sådan omfattande historisk 
överblick. Låt oss istället börja med Sigurd Curman och hur hans arbete påverkade 
professionaliseringen av museianställda under 1900-talets första decennier.  

5.1 Sigurd Curman och kulturpolitikens bakgrund 
Sigurd Curman (1879–1966) blev i början av 1900-talet en frontfigur för 
kulturminnesvård i Sverige. Richard Petterson har i sin avhandling studerat Curmans 
arbete i förhållande till kulturminnesvårdens utveckling i Sverige. Petterson beskriver 
Curman som den självklara huvudpersonen på området. Curman antog uppdraget som 
riksantikvarie 1923–1946, och var därmed även chef för Statens historiska museum i 
Stockholm. Tillsammans med en handfull personer utgjorde Curman den elit av 
professionella kulturvårdare som med sin bildning och expertis bestämde över landets 
kulturminnesvård (Petterson 2001: 10ff). Curmans inflytande på museiinstitutionerna 
kan beskrivas som gedigen. Under sin tid som riksantikvarie lade Curman grunden 
för en ny organisering av länsmuseerna och kulturminnesvården, vilket gav en 
succesiv professionalisering av museiyrket. Nya kompetenskrav för en 
landsantikvarie formulerades som sedan fastställdes 1934. Omorganisationen innebar 
även att landsantikvariens roll som museichef förenades med rollen som statens 
regionalt ansvariga för kulturminnesvård. Landsantikvarien gavs därmed dubbla 
roller med ansvar för länsmuseets utveckling samt utveckling av den regionala delen 
av kulturminnesvård. Curmans drivkraft var att göra folkuppfostrandet som 
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museernas främsta uppdrag. Han ansåg att museerna behövde genomgå en förnyelse 
och därmed utvecklades en utbildningstradition för blivande museianställda, främst 
för landsantikvarier, som gav museiyrket en förändring och en större legitimitet än 
tidigare. De nyrekryterade företrädde, tillsammans med Curmans utbildningspraxis, 
en ny generation museianställda som skolades in i en professionell- och 
samhällsorienterad inriktning. Den nyskolade yngre generationen museianställda 
kritiserade de värderingar och inriktningar som den äldre generationen representerade 
då den föregående inriktningen ansågs som världsfrånvänt (Näsman 2014: 37, 44f).  
 
Den föregående inriktning grundade sig i det rådande samhällsklimatet som utmärkte 
1800-talet och början på 1900-talet. Nationalromantikens budskap om att 
medborgarna skulle fostras rätt och förstå det svenska historiska arvet på rätt sätt 
påverkade medborgarna och även museiinstitutionerna. Patriotismen, som var svensk 
manades att anamma, grundades ur en föreställning kring det förflutnas enhetskultur 
(Petterson 2001: 47). My Klockar Lindar undersöker hur begreppet kulturpolitik 
formulerades under 1900-talet i Sverige för att uppkomma till det moderna begreppet 
det är idag. Klockar Lindar menar att begreppet användes redan i början på 1900-talet 
och var för tiden ett måntydligt begrepp som ofta användes i sammanhang som inte 
varit accepterat idag. Ett vanligt antagande, förklarar Klockar Lindar, är att 
kulturpolitiken historiskt alltid handlat om konsten, utbildning och bildning.  Men så 
var inte fallet under 1920- och 1930-talet, då det inte var ovanligt att kulturpolitik och 
raspolitik kopplades samman (Klockar Lindar 2014: 39f). En tydlig vändning i hur 
det kulturpolitiska begreppet används i Sverige var när den socialdemokratiska 
utbildningsministern Arthur Engberg inför valet 1938 gav ut en skrift med namnet 
Demokratisk kulturpolitik. Skriften benämns ofta som det första kulturpolitiska 
programmet med syftet att inkludera alla medborgare i kulturlivet samt och riva den 
mur som fortfarande fanns mellan folket och utbildningsmöjligheterna. Engbergs 
användning och definition av kulturpolitiken går emot vad som tidigare utgjort 
begreppets kärna då betoningen ligger på demokratisk. Betoningen markerar också en 
tydlig skillnad gentemot den kulturpolitik som drevs i diktaturerna vid tiden, inte 
minst i Tyskland. Skälet till att Engberg inte benämner kulturpolitiken som 
socialistisk, enligt Klockar Lindar, är att begreppet ännu inte börjat användas på ett 
sätt som var potentiellt partiskiljande. Att sätta dessa begrepp i kombination var ännu 
inte i linje med det rådande politiska klimatet, men vilket snart skulle förändras (Ibid: 
47ff).  

5.2 Startskottet för svensk kulturpolitik 
Olof Näsman undersöker den svenska museiutvecklingen i förhållande till 
kulturpolitiken under tidsperioden 1965–1990, med tonvikt på 1960- och 1970-talen. 
Näsmans studie ger en djupgående historisk inblick av utvecklingen inom museifältet 
gentemot rådande kulturpolitik och är en utgångspunkt för kommande historiska 
avstamp som är relevanta för denna studie. Näsman förklarar att det dröjde till 1960-
talet innan en diskussion på allvar inleddes kring hur en ny kulturpolitik skulle 
utformas. Det växte fram en medvetenhet av att de tidigare politiska verktygen inte 
var tillräckliga, att kulturområdet allra högsta grad behövde inrättas som ett 
självständigt politiskt fält (Näsman 2014: 52, 62). Samhällsklimatet 1960-talet 
präglades av politisk dramatik där en växande vänsterrörelse samtidigt som en ny 
ungdomsgeneration drevs av ett stort politiskt engagemang. I slutet av 60-talet 
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implementerades nya tankegångar kring kulturpolitiken som påverkade 
samhällsutvecklingen in på 1970-talet. Detta kom att påverka museernas utveckling 
och förnyelse. Med Olof Palmes initiativ etablerades kommittén Kulturrådet 1969, 
som hade i uppdrag att utforma förslag för en ny kulturpolitik. Palme efterträdde Tage 
Erlander som statsminister samma år och stod som symbol för en radikalare 
socialdemokratisk politik där den nya kulturpolitiken inräknades (Ibid: 57ff). 
Kulturrådets uppdrag var att behandla frågor kring inriktningen av statens 
kulturpolitik och efter tre års arbete presenterades förslag till riksdag och regering 
med Ny Kulturpolitik: Nuläge och förslag SOU 1972:66. De nya kulturpolitiska 
målen fastslogs 1974, dock i en reducerad form som behandlade det mer traditionella 
kulturfältet, främst konstarterna. Trots den reducerade formen av Ny Kulturpolitik gav 
de första kulturpolitiskamålen riktlinjer som bland annat handlade om yttrandefrihet, 
decentralisering, social förankring samt undersökning av skapandets betydelse. Detta 
ledde vidare till att den statliga kulturpolitiken fördelades ut på central, regional och 
kommunal nivå (Ibid: 61f).  
 
Parallellt med arbetet för skapandet av en ny kulturpolitik florerade nya tankegångar 
kring museifältet som skulle komma att påverka och dominera debatten till mitten på 
1970-talet. Detta mynnande ut i skapandet av kommittén MUS 65 1965 års musei- 
och utställningskunniga vars uppgift var att utreda frågor kring museiinstitutionerna. 
Försöksverksamheten Riksutställningar startades av MUS 65 och hade som syfte att 
vissa satsningar skulle utföras, bland annat tanken om att alla medborgare, oberoende 
geografisk boplats, utbildningsnivå eller klassbakgrund skulle ha tillgång till kulturen, 
samt att satsningen på kultur i skolan sågs som en del av en framgångsrik 
kulturpolitik (Näsman 2014: 64f). MUS 65 och försöksverksamheten 
Riksutställningar var ett stort statligt försök av ideologisk kraft till att förändra det 
svenska museifältet, där Riksutställningar kan ses som en spjutspets för förändring i 
kulturpolitiken. Det som stod i fokus var utställningar, museipedagogik och 
museernas innehåll, men huvudfrågan låg i hur utställningarna kunde vara förnyelsen 
mot förändringen av museerna mot en mer samhällsorienterad inriktning. 
Riksutställningars förnyelsearbete ledde även till att utställningsmediet förändrades 
(Ibid: 68, 203). Samtidigt som etableringen av en ny kulturpolitik och MUS 65 
arbete, startades den ideella föreningen för pedagogisk utveckling på svenska museer 
FUISM. FUISM bildades 1969 med syfte att stärka musei- och kulturpedagogiskt 
arbete på olika sätt. FUISM blev svaret på den ändrade synen för museipedagogik och 
pedagogisk verksamhet, och utvecklingsarbetet för detta område drevs främst av 
FUISM. Föreningen skapades som en följd av att museernas utåtriktade verksamhet 
ökade och därmed började museernas anställda inom detta område bli fler i antal. 
Arbetsuppgifterna blev specialiserade mot detta uppdrag, och det var även vid denna 
tid som begreppet museipedagog för första gången nämns i svensk text (Ljung 2009: 
36).  
 
Kulturpolitiken som fastslogs på 1960- och 1970-talet växte ur ett samhälle präglat av 
en socialdemokratisk politik och expansiv ekonomi. Detta medförde att museerna fick 
ökat intresse från allmänheten, vilket ledde till att nya museer med olika inriktningar 
etablerades, ofta på lokal nivå. In på 1980-talet förändrades det politiska läget med en 
högervridning, dock levde intresset för museerna fortfarande kvar hos allmänheten. 
Perioden utmärks av statens åtstramning och kontroll av museernas ekonomiska 
resurser. Trots detta fanns en tilltro om ökat samarbete museerna emellan, samt att det 
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ansågs vara viktigt med en professionalisering inom museiområdet. Detta resulterade 
i en förändring och en större medvetenhet kring museernas yrkesgrupper (Näsman 
2014: 62, 184). Museologen Per-Uno Ågren hade stor påverkan på museianställdas 
professionalisering i Sverige. Ågren var en del av etablerandet av nya perspektiv för 
utställningspedagogik redan på 1970-talet tillsammans med Göran Carlsson, som fick 
både nationell och internationell uppmärksamhet. Den första museiutbildningen i 
Sverige startades 1981 vid Umeå Universitet med Ågren som ansvarig för 
utbildningen fram till 1996 (Dagens Nyheter 2008). Ågrens engagemang gav stort 
inflytande för det museifältet inte minst när det gällde museipedagogiken (Näslund 
2014: 87).  
 
Med 1990-talet kom nya försök till statlig påverkan av museiområdet. 
Kulturdepartementet infördes 1991 och har än idag ansvar över frågor kring bland 
annat kultur, demokrati, mänskliga rättigheter samt de nationella minoriteterna 
(Regeringskansliet 2019). Decenniet präglades av en växande invandring, vilket 
skapade frågor hos museerna som till stor del handlade om mångkulturalitet och inte 
minst om museiinstitutionens roll för arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. 
Den första statliga utredningen under 1990-talet var Minne och Bildning: Museernas 
uppdrag och organisation SOU 1994:51 från 1994. Utredningen fastslår bland annat 
vikten av museernas bildning av allmänheten, och utgår tydligt ifrån samhällets 
rådande sociala- och politiska situation, där mångkulturaliteten står i centrum 
(Medelius m.fl 1998: 406). I Minne och Bildning är det inte bara museernas roll och 
samhällsuppdrag som diskuteras, även museisystemets organisationsstruktur och 
arbetsfördelning behandlas (Näslund 2014: 208, jmf Museiutredningen 1994: 45). 
Utredningen har inte som avsikt att beskriva detaljerade organisationsplaner, utan 
snarare ge förslag på organisatoriska lösningar. Ett exempel presenteras där museets 
uppdrag av att samla, vårda, visa och forska utgör fyra enheter på museet. Därefter 
illustreras två förslag på hur dessa arbetsuppgifter kan fördelas. Första förslaget 
namnges som Fursiomodellen och drivs av att enheterna har specialiserats, att vissa 
enheter utför vissa funktioner och andra utför andra funktioner. Med denna modell 
specialiseras personalen och museet får en god resursanvändning. Det andra förslaget 
Allegromodellen innebär att enheterna byggs upp på så vis att de klarar av alla 
funktioner, att de flesta arbetsuppgifter kan fördelas på alla de anställda, att enheterna 
inte specialiserar sig inom olika områden. I verkligheten kan det vara svårt för ett 
museum att organisera sig enbart som Fursiomodellen eller enbart som 
Allegromodellen. Museiutredningen menar att det är vanligare att stora 
museiinstitutioner använder Fursiomodellen än Allegromodellen, och att de mindre 
museerna präglas mer av Allegromodellen. Därefter identifieras fyra riktlinjer som 
kan resultera i framgångsrika organisationsformer. Utredningen tar upp att 
överlappande roller ger möjlighet till både specialisering- som 
generaliseringskompetens, att verksamheterna bör maximera variationsrikedomen vad 
gäller roller på varje enhet och därmed minsta möjliga begränsning vad gäller roller i 
enheterna samt den sista riktlinjen som behandlar kompetensutveckling och 
organisatoriskt lärande (Museiutredning 1994: 74ff).  
 
Museiutredningen från 1994 betonar vikten av att använda museet ännu mer som en 
resurs för bildning i framtiden. Situationen beskrivs som en olycklig riktning där 
museerna tycks ha tappat samarbetet med skolverksamheten och att det vore önskvärt 
att denna relation återupptogs. Vidare betonas det att den pedagogiska verksamheten 
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ofta beskrivs som ett lågstatusområde inom museerna, och att det krävs en 
attitydförändring för att museerna ska stärka sin roll i bildningssystemet. 
Museiutredningen fastställer också att det är av stor betydelse vad för kompetens och 
utbildning de anställda innehar och att det därmed är viktigt att detta omfattar alla 
yrkesgrupper inom verksamheten (Museiutredningen 1994:181f). Efter 1994-års 
kulturpolitiska utredningen utförs ytterligare två utredningar, Tjugo års kulturpolitik 
SOU1996: 85 samt Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84, som utgör den 
kulturpolitik vi har idag. De kulturpolitiskamålen som utformades 1974 reviderades 
av riksdagen 1996. Vid denna tid började målen benämnas som nationella istället för 
statliga. Den nationella kulturpolitiken styr den statliga, och ska inspirera 
kulturpolitiken på regional och lokal nivå (Sverige. Regeringen 2009: 11, 
Kulturanalys Norden 2018: 68).  

5.3 Kulturpolitiken efter millennieskiftet fram till idag 
De kulturpolitiska målen från 1996 genomgick en större utredning, SOU 2009:16 
Betänkande av Kulturutredningen, vilket resulterade i att riksdagen år 2009 
fastställde de nationella kulturpolitiska målen som det hänvisas till idag. Ansvaret för 
kulturpolitiken är fördelad på tre nivåer, den statliga-, regionala- och lokala nivån. 
Arbetsfördelningen mellan dessa är en betydelsefull faktor då den utgör 
förutsättningen för hur det politiska systemet som helhet kan styra det kulturpolitiska 
området. Regioner och kommuner har hög självständighet i beslutsfattning och 
påverkar den nationella kulturpolitiken i all högsta grad (Kulturanalys Norden 2018: 
67f). Med nya samhällsförändringar och nya förutsättningar formulerades de 
kulturpolitiska målen till följande som i många avseenden handlar om pedagogiska 
frågor: 
 

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. 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  
- 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  

Sverige. Regeringen 2009, s 26 
 

Målen har som avsikt att föra kulturen närmre medborgarna och främja medborgarnas 
engagemang för kulturfrågor. Att kulturpolitikens samspel med andra politiska 
områden har betydelse för samhällets delaktighet i kulturlivet betonas, även att det är 
angeläget att samarbetet mellan kulturområdet och andra samhällsaktörer kan 
utvecklas (Sverige. Regeringen 2009: 1, 68). Den statliga satsningen Skapande skola, 
som inleddes år 2008, har haft stor betydelse för att förbättra förutsättningarna för 
kulturell verksamhet för barn. Bidraget som skolorna kan ansöka om har syftet att 
integrera konst och kultur i skolverksamheten som i sin tur gör att barn i större 
utsträckning kan ta del av professionell kulturverksamhet och få bättre förutsättningar 
för eget skapande (Sveriges riksdag 2007). Detta bidrag visar att satsningen på barns 
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rätt till kultur uppmärksammas mer än tidigare. Propositionen från 2009 föreslår även 
att satsningen på Skapande skola ska öka i form av att anslagen fördubblas i 
budgetpropositionen för 2010. Även andra åtgärder åtogs under denna period för att 
stärka kulturens roll i samhället genom att sammankoppla den med andra områden så 
som miljö, näringsliv och internationellt utbyte (Sverige. Regeringen 2009: 68).  
 
Det svenska kulturpolitiska området är i väldigt liten utsträckning lagreglerat. Med 
arbetet av utredningen Ny museipolitik SOU 2015:29 samt propositionen 
Kulturarvspolitik 2016/17:116 kom detta att förändras inom museifältet. 
Sammanfattningsvis var utredningens bedömning att det var tid för en ny statlig 
museipolitik då museerna blivit allt för styrda i enskildheter med utgångspunkt i det 
rådande samhällsklimatet. Med detta presenterades förslag på en museilag vars syfte 
bland annat har att göra museerna självständiga, att tydligt klargöra vem som 
bestämmer över verksamhetens innehåll (Museiutredningen 2015: 11ff). Den nya 
museilagen fastställdes den 1 augusti 2017, med Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke som 
kultur- och demokratiminister (Sveriges riksdag 2017). Med den nya museilagen 
bekräftas museerna som centrala aktörer i arbetet mot ett mer demokratiskt och 
hållbart samhälle. Med nya krav tillkommer också utmaningar och med utmaningar 
kan nya möjligheter skapas. I Ny museipolitik SOU 2015:29 redogörs även för 
samhällsförändringar, trender och utmaningar som museisektorn står inför. Som en 
del av utredningen har företrädare från sektorn identifierat utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter för museerna (Sverige. Museiutredningen 2015: 223f). 
Föreningen FUISM framför bland annat att det ständiga behovet av ökade resurser för 
hantering av samlingar kan utgöra negativa konsekvenser för pedagogiken som 
åsidosätts. Vidare framhålls även att det är av stor betydelse att framtidens 
museiverksamheter värderar pedagogisk kunskap som en professionell kompetens 
(Ibid: 246).  
 
Den debatt som på senare tid rört museernas verksamheter har handlat om den 
statsbudget Moderaterna och Kristdemokraterna la fram för 2019, en statsbudget som 
innebar stora besparingar inom kulturområdet. Avskaffandet av den fria entrén på 
Sveriges statliga museer var en av dessa besparingar. Detta är ett beslut som tagit 
flera turer genom åren vid regeringsskiften mellan de partipolitiska blocken. Den fria 
entrén infördes av en socialdemokratiskt ledd regering 2004/2005, för att sedan 
avskaffas 2006/2007 med alliansregeringen. Den fria entrén återinfördes 2016 med 
den rödgröna regeringen. Till en början såg det ut som att de statliga museerna 
ytterligare en gång skulle omorganisera sina verksamheter till våren 2019. 
Moderaternas nya kulturpolitiska talesperson Lotta Finstorp förklarar vid en intervju i 
Sveriges radio att vuxna personer måste klara av att betala inträde själva, samt att 
enligt deras analys kommer det inte bli färre museibesök med avskaffandet av fri 
entré (Sveriges Radio 2018). Ett annat argument från Moderaterna och 
Kristdemokraterna är att människor kommer att få mer pengar över i och med 
skattesänkningar, och därmed mer pengar för kultur. DIKs förbundsordförande Anna 
Troberg kommenterade ändringarna i kulturbudgeten, och skriver att det stämmer för 
visso, dock bara för vissa: "De som främst gynnas av lägre skatter är de som redan 
idag i högre grad tar del av kultur- höginkomsttagare" skriver Troberg (Fackförbundet 
DIK 2018). I rapporten Kulturanalys 2018, som har som syfte att beskriva läget i 
förhållande till kulturpolitiken, ger Myndigheten för Kulturanalys en samlad 
uppföljning och sammanfattning av studier vilka baserats på analyser, bedömningar 
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och utvärderingar som publicerats under 2017. Rapporten visar på förändrade 
besöksmönster i samband med den fria entrén som återinfördes 2016 vid de statliga 
museerna. Anläggningsbesöken ökade med 32% 2016 jämfört med 2015, och 
verksamhetsbesöken3 ökade med hela 49%. Reformen kan därmed ses som effektiv, 
dock återstår det att se om förändringen ger en långsiktig eller kortsiktig utveckling 
(Myndighet för Kulturanalys 2018: 37). Med kortsiktiga reformer är det dock svårt att 
mäta satsningar som gjorts bara några år tidigare, vilket också försvårar arbetet för de 
anställda inom museisektorn som arbetar för att uppnå sitt samhällsuppdrag. År 2019 
fick Sverige en regering efter månader av misslyckade regeringsbildningar, med 
Socialdemokraternas Stefan Löfven som statsminister. Det fastställdes efter många 
om och men att den fria entrén på de statliga museerna skulle kvarstå. Ett positivt 
beslut som tidigare visat på positiv inverkan. "Nu är det upp till bevis för den nya 
regeringen att visa att kulturpolitiken verkligen tas på allvar", skriver Troberg 
(Fackförbundet DIK 2018).  

                                                
3 Definitionen av anläggningsbesök är att alla besök vid museet, oavsett syfte, betraktas och räknas ett besök. 
Skillnaden mellan anläggningsbesök och verksamhetsbesök är att det senare begreppet innebär de besök som görs 
inom museets verksamhet. Sedan 2012 har dessa definitioner använts för att kunna skapa långsiktiga och 
statistiska undersökningar där det går att jämföra besöken över tid (Myndighet förKulturanalys 2018: 33). 
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6. Resultat och analys 

I kommande kapitel ges en presentation av studiens empiriska material som består av 
sex semistrukturerade intervjuer. Syftet med kapitlet är att förklara mönster som 
urskiljer sig i materialet samt redogöra likheter och olikheter i museipedagogernas 
skildringar. Analysens utgångspunkt utgörs av den valda teoretiska ansatsen, 
professionsteori enligt Thomas Brante. I kapitlet kommer även föregående kapitel 
som berör museianställdas etablering i förhållande till svensk kulturpolitik att 
analyseras i förhållande till materialet. Informanterna i studien kommer benämnas 
med bokstaven M och därefter en siffra mellan 1 till 6. Bokstaven M står för titeln 
museipedagog och den efterkommande siffran används för att särskilja informanterna 
ifrån varandra.  
 
Kapitlet är indelat i tre avsnitt och med studiens frågeställningar som utgångspunkt 
kommer intervjumaterialet att analyseras i förhållande till dessa frågor. Varje avsnitt 
kommer behandla en frågeställning vardera för att på ett tydligt tillvägagångssätt 
presentera materialets innehåll i förhållande till studiens syfte. Det första avsnittet 
Museipedagogens yrkesroll fokuserar därför på studiens första frågeställning: Hur 
upplever och beskriver museipedagogerna sin yrkesroll på museet? Efterkommande 
avsnitt Museipedagogens yrkesmässiga förändringar inriktar sig på studiens andra 
frågeställning som handlar om yrkesgruppens utveckling: Hur kan förändringen 
beskrivas mellan den å ena sidan traditionella yrkesidentiteten som museipedagog och 
å andra sidan en förnyad identitet? Det tredje avsnittet Avgörande faktorer för 
yrkesgruppens omständigheter koncentrerar sig på den tredje och sista 
frågeställningen som behandlas i denna studie: Vilka samhälleliga förändringar 
påverkar och kan komma att påverka museipedagogerna som yrkesgrupp? Detta 
avsnitt är indelat i två delar som presenterar studiens material i förhållande till 
faktorerna kulturpolitik och utbildning.  

6.1 Museipedagogens yrkesroll  
Startskottet för svensk kulturpolitik, i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, 
präglades av en demokratisk anda där kulturlivet skulle inkludera alla medborgare. 
Museipedagogens yrkesmässiga framväxt utvecklades under en tidsperiod då 
kulturpolitiken etablerades som ett självständigt politiskt område med nya 
omständigheter som kom att prägla museiverksamheterna, liksom yrkesgrupperna 
inom dem. Som svar på att museerna inriktade sitt arbete i allt större utsträckning åt 
att prioritera utåtriktad verksamhet startades den ideella föreningen FUISM, då 
yrkesgruppen som främst arbetade inom detta område började växa i antal 
yrkesutövare. Utvecklingen av den museipedagogiska rollen och titeln som kom med 
den växte därmed fram ur sin samtids kulturella och politiska villkor (Näsman 2014). 
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Museet som institution är i ständig förändring, liksom dess anställda inom 
museiverksamheterna. Museiinstitutionen och dess yrkesgrupper kan därmed ses som 
dynamiska. Studiens material visar att yrkestiteln varierar för informanterna, vilka 
benämns som antikvarier, intendenter för förmedling eller bara för museipedagoger. 
Med yrkestitlar och yrkeskategorier skapas en rangordning som fastställer ett värde 
hos yrket och särskiljer den från andra yrkesgrupper (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 
2011: 14). I citatet nedan förklarar M4 att titeln museipedagog är en bred 
yrkesbeteckning som även kan innefatta andra eller fler titlar: 
 

Alltså museipedagog... jag tycker att det är ett väldigt bra ord för det förklarar ju att man jobbar på 
museum, att man är pedagog där. Sen ibland kan det kallas för kulturpedagog. Min kollega är 
också dramapedagog som är ett yrke för sig, men hon titulerar sig som museipedagog. Det är 
liksom lite bredare. Man kan ju vara mycket. Så jag tycker att det är ett bra ord.  

M4 
 

Identifikationen med titeln som museipedagog kan förklaras med att traditionellt har 
yrkestiteln förknippats med de museipedagogiska arbetsuppgifterna, då den 
utvecklades i takt med att dessa arbetsuppgifter etablerades på museerna. Vid tiden då 
yrkestiteln växte fram var det dock tydligt att de museipedagogiska arbetsuppgifterna 
avgränsades till denna yrkesgrupp. Genom variationen av yrkestitlar som 
informanterna uppger kan det konstateras att titeln museipedagog inte är den enda 
yrkesbenämningen som kopplas samman med museipedagogiska arbetsuppgifter. 
Vad som främst står alla informanter närmst är dock förmedlande som förverkligas 
genom museipedagogiska förhållningssätt. Därför anser samtliga intervjuade att de 
identifierar sig med titeln som museipedagog. Studiens material visar att trots 
olikheter i sina yrkestitlar, så har informanterna deras beskrivningar av sina 
arbetsuppgifter som gemensam nämnare. Samtliga informanter beskriver på ett 
liknande sätt att yrkesrollen som museipedagog innebär att agera som en länk mellan 
museet och besökaren. Att hjälpa, uppmuntra och inspirera besökaren att reflektera 
och tolka ett ämne eller budskap i en utställning eller i en omgivning, samt skapa 
samtal som har ett djupare syfte än bara till det ytliga. Informanterna anser att de har 
som uppgift att på ett pedagogiskt förhållningssätt förmedla och tillgängliggöra 
kulturarv genom att nivåanpassa innehållet för olika målgrupper, där åldersspannet 
sträcker sig från små barn till hundraåringar. För att det ska vara pedagogik, betonar 
M1, krävs det att det ingriper någon slags dialog eller interaktion med besökarna. M2 
anser på ett liknande sätt att det krävs en interaktion för att arbeta pedagogiskt. Att 
pedagogik innebär att besökaren exempelvis känner och upplever med händerna, 
snarare än att pedagogen förmedlar genom en visning där besökaren oftare är mer 
inaktiv. M6 tydliggör att rollen som museipedagog är varierad. Dels för att den 
innefattar praktiska arbetsuppgifter som har med det pedagogiska genomförandet att 
göra, men också att det krävs kvalifikationer av att kunna arbeta strategiskt i 
planering av olika projekt. Att arbeta för samverkan med olika aktörer och framförallt 
kunna planera för det. Samtliga informanter menar att rollen som museipedagog 
innebär att arbeta för samverkan med skolor. Även skapandet och förmedlingen av 
offentliga programpunkter samt samverkan med andra samarbetspartners står som en 
central arbetsuppgift.  
 
Informanternas uttalanden kring yrkesrollens konkreta arbetsuppgifter kan förstås 
som att arbetet först och främst utgår från en miljö som kan vara i form av en 
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utställning eller annan typ av museimiljö. En viktig dimension i arbetet handlar om 
pedagogiska metoder, där det exempelvis krävs en interaktion hos besökaren. Detta 
visar i sin tur hur informanterna definierar begreppet museipedagogik. Att 
museipedagogen agerar som en länk mellan museet och besökaren är en väl använd 
metafor hos flertalet av informanterna vilket också skapar en bild av vad 
museipedagogik bör vara och hur informanterna förhåller sig till begreppet. Liknande 
beskrivningar av museipedagogens yrkesroll framgår även inom annan forskning. 
Resultatet av Berit Ljungs enkätstudie från 2001 visar på stor variation i vilken 
omfattning museipedagogerna deltar i den pedagogiska processen, från idéstadiet 
vidare till planering, genomförande, reflektion och utvärdering. Ljung menar att detta 
påverkas av museiverksamhetens organisation, där mindre museer ofta har färre 
anställda pedagoger, vilka därför utför mer diversifierade uppgifter. Ljungs 
enkätstudie visar på att museipedagogerna betonar främst arbetet med att planera och 
genomföra visningar med barn och unga. Museipedagogerna för enkätstudien 
använder även, likt informanterna för denna studie, metaforen att museipedagogen 
kan ses som en länk mellan besökaren och museet. Den variation i arbetsuppgifter 
som Ljung tar upp i sin forskning samt att förmedlandet som utgör kärnan av 
yrkesrollens innebörd, kan liknas med hur informanterna för denna studie upplever 
och beskriver sin yrkesroll. Yrkesgruppen utför det arbete som krävs för att 
förmedlandet ska äga rum. De deltar även i arbetet för förberedelser, planering, 
efterarbete och arbetet för samverkan med andra aktörer. Även Ljungs enkätsvar ger 
resultat som visar att det inte finns en enhetlig yrkesbeteckning för den som arbetar 
med pedagogisk verksamhet, då drygt bara en tredje del av deltagarna för 
enkätstudien tituleras som museipedagoger. Resterande benämns bland annat som 
museilärare, museilektorer och konstpedagoger (Ljung 2009: 97, 107).  
 
Informanterna har delade åsikter vad gäller yrkesgruppens status på museer idag. 
Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck beskriver begreppet status som ett objekts 
förhållande till ett annat. Skillnaden mellan tillskriven status och förvärvad status 
handlar om att den förstnämnda relaterar till föreställningar och kulturella 
uppfattningar, medan det andra begreppet återger mätbara förutsättningar så som lön 
och utbildning. Liksom Brante menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck att begreppet 
status färgas av samhällets kulturella värdesättningar. Rangordningar utifrån status 
handlar om, enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck, ett försök till att urskilja 
yrkesgrupper från varandra, värdesätta dem och urskilja en kvalitet (Ulfsdotter 
Eriksson & Flisbäck 2011: 14, 19). Informanternas upplevelser gällande tillskriven- 
och förvärvad status skiljer sig åt, då de utgår från olika betydelser av begreppet 
status när de förklarar yrkesgruppens position inom museiverksamheterna. Två av 
informanterna menar att museipedagogens tillskrivna status är högre idag än vad den 
varit tidigare. En informant upplever att varken den tillskrivna eller den förvärvade 
statusen för museipedagoger varit låg och en annan av informanterna står frågande till 
begreppet status och förklarar att hen inte tänker i sådana termer. Två av 
informanterna anser att statusen för museipedagoger är låg i förhållande till andra 
yrkesgrupper inom museiverksamheter baserat på lönesättning, vilket relateras till den 
förvärvade statusen yrkesgruppen erhåller. M2 som ser museipedagogens tillskrivna- 
och förvärvade status som låg förklarar följande: 
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Jag upplever att man vill att det ska vara pedagogik i nästan alla roller på ett museum och att 
pedagogiken är väldigt viktig. Man ska ha pedagoger och det ska arbetas pedagogiskt, men 
statusen upplever jag inte som speciellt hög. Som pedagog arbetar man med ’hopp och lek’. Det 
har jag mött jättemycket och gör fortfarande. Det känner jag inte har förändrats någonting sen jag 
började arbeta. Och just det här ’hopp och lek’ är ju jättebra, men det är ju inte pedagogik. Vi 
jobbar djupare än så och då mötas av ’ja ja men du jobbar ju med hopp och lek’ det är ganska 
förminskande, verkligen, av det man gör. Och det märks också mycket på lönerna som är på 
museerna. Pedagogerna är de som har minst i lön. Så statusen är inte särskilt hög.  

M2 
 

M2 fortsätter med att förklara att frågan är komplex då pedagogik kan betraktas som 
tidens rand där pedagogisk verksamhet framställs som viktigt, men att det varken 
visar sig i attityden mot verksamheten eller i museipedagogernas löner. M1 har också 
mött liknande attityder av att pedagogisk verksamhet betraktas som lägre värderat. 
M1 menar att i jämförelse med andra arbetsområden betraktas familjeverksamheter 
ofta som pyssel snarare än pedagogik. Dock anser M1 att museipedagoger har en 
högre status idag än vad yrkesgruppen haft tidigare och att den tillskrivna statusen har 
höjts. M2, M3 och M5 förmodar att anledningen till att den pedagogiska 
verksamheten ofta bemöts på ett nedvärderade sätt beror på att den ofta riktas mot 
barngrupper och att den därmed får en lägre status. De tre informanterna är överens 
om att det går att likna med den status som exempelvis förskolelärare har i vårt 
samhälle, där arbetet med målgruppen barn inte är lika högt värderat som exempelvis 
att arbeta med vuxengrupper. Detta går att förklara i enlighet med vad Brante menar 
att en yrkesgrupps status bestäms av det kulturellt betingade och avgörs av 
samhällstillståndet som bestämmer vilka kompetenser som anses vara viktiga. Idag då 
ekonomi och tillväxt dominerar över exempelvis trygghet och jämlikhet präglar det 
också de professionella fälten, vilka som blir underordnade och överordnade (Brante 
2014). Den förvärvade status som visar sig i lön menar både M2 och M6 är låg i 
förhållande till andra yrkesgrupper inom museiverksamheterna. Detta visar sig även i 
DIKs lönestatistik för 2019 för yrken inom kultur. Museipedagogen är, i förhållande 
till andra yrkesgrupper inom museiverksamheter, den yrkesgrupp som erhåller lägst 
medianlön enligt DIKs lönestatistik (DIK 2019).  
 
Yrkesstatus står i stark relation med värderande uppfattningar kring yrkesgruppen 
som vidare placerar in yrket i en social ställning i samhället. Detta kan även påverka 
hur yrkesutövarna själva ser på sin yrkesidentitet och hur de sedan förhåller sig till sitt 
yrke. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck menar att det är av betydelse att ett yrke får ett 
godkännande för att självbilden i grunden ska vara positiv (Ulfsdotter Eriksson & 
Flisbäck 2011: 24f). Denna situation kan illustreras genom hur M3 förklarar 
museipedagogens självbild. M3 som inte upplever att yrkesgruppen erhåller någon 
låg status på museet idag, menar att den upplevda låga statusen, som hen förklarar 
existerar hos många andra museipedagoger, främst beror på det egna 
förhållningssättet till arbetet och yrkesrollen. M3 menar att det har att göra med den 
egna självbilden och att museipedagoger behöver förändra sin egen självbild och den 
egna attityden kring pedagogiskt arbete:  
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Jag tror personligen att det är många som bestämmer sig för att befinna sig i en underdogposition 
[...] Att man nästan gillar det. Att det är många som inte kommer över det utan fastnar och ältar i 
att vara underdog och outcast och sådär ’ingen lyssnar’. Jag har en sån känsla. 

M3 
 

Vidare förklarar M3 att det troligtvis är en äldre generation museipedagoger som 
upplever känslan av att vara underlägsen och att detta säkerligen fasas ut med att en 
ny generation museipedagoger börjar arbeta inom museer. Den yngre generationen 
har en annan självbild av yrkesrollen som museipedagog, menar M3. Den negativa 
bilden som M3 upplever att många andra museipedagoger har kan ha och göra med 
vad Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck menar med att en yrkesgrupp inte fått ett 
erkännande. Ett yrke var status tillskrivs som lågt kan resultera i att de inte får den 
respekt som andra yrkesgrupper med högre status erhåller. I M3s uttalande går det att 
urskilja att museipedagogernas egna attityder formas av sin samtid, vilka i sin tur 
även kan omformas i framtiden. M3 menar att den äldre generationen 
museipedagoger fortfarande bär med sig vad yrkesgruppen tidigare identifierats sig 
med vilket kan uppfattas som en lägre position inom museiverksamheterna. Det finns 
dock svårigheter att återskapa en yrkesidentitet utan förhandling och kamp om att 
flytta fram positionen inom en verksamhet. Kampen om att flytta fram positioner 
skapar i sin tur en relevant fråga: På bekostnad av vem? Identitetsarbete som handlar 
om att öka en yrkesgrupps status innebär också att andra yrkesgrupper utmanas. 
Johan Berglund förklarar att identitetsarbete sker i försök att flytta fram positionen i 
hierarkin, vilket kan exempelvis visa sig i att yrkesgrupper träder in på områden andra 
yrkesgrupper traditionellt behärskar. Därav utmanas rådande maktförhållanden. 
Vidare menar Berglund att den socialt konstruerade ordning, vilken reproduceras av 
mänskliga handlingar, sällan är öppen för förhandling. Snarare upprätthålls den av 
såväl erkännande som ett misskännande av ordningen. Berglund ser begreppet 
identitet som ett pågående positioneringsarbete. Definitionerna blir därför tillfälliga 
och lokala för den plats där definitionerna skapas (Berglund 2002: 13, 21, 39).  
 
Arbetet och kampen för att förvärva högre status sker alltid på bekostnad av en annan 
eller flera yrkesgrupper som står i relation till varandra. Brante använder begreppen 
struktur och aktör för att studera det sociala fält en profession befinner sig i. Brante 
menar att strukturen förklarar hur professioner är organiserade. Informanterna är ense 
om den struktur museipedagogen står i förhållande till. De definierar en hierarki inom 
museiverksamheterna, var av två av dem betonar hierarkin som stark. M5 förklarar att 
eftersom museipedagogen har en lägre status än andra yrkesgrupper så placeras 
museipedagogen i den lägre skalan av hierarkin. Även M1 anser att det existerar 
maktrelationer mellan yrkesgrupperna, men understryker att det varierar beroende på 
vilket museum som betraktas. M1 förklarar att gränserna mellan yrkesgrupperna kan 
upplevas som utsuddade, då det i vissa fall inte existerar en tydlig skillnad mellan 
dem där exempelvis pedagogiska arbetsuppgifter fördelas ut och kan utgöras av flera 
yrkesgrupper. Detta kan liknas med vad Berglund menar när maktförhållandet 
utmanas, att en yrkesgrupp träder in i ett område och tar över arbetsuppgifter en 
annan yrkesgrupp traditionellt behärskar. Den hierarki som går att urskilja, enligt M3, 
visar att den som kurerar en utställning står över museipedagogen inom hierarkin, att 
titeln av att vara kurator är finare än titeln museipedagog. M3 förklarar att hen 
upplever det som en stor prestige i att kurera en utställning och därför är det en stor 
strävan för många att utföra detta arbete. M4 definierar en skillnad mellan att vara 
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guide och museipedagog, där museipedagogen placeras högre i hierarkin i förhållande 
till guiderna. Museipedagogen arbetar med nivåanpassning vilket kräver högre 
kompetens, till skillnad från guiden som ofta arbetar med ett färdigt manus, menar 
M4. Även M6 anser att det är en skillnad mellan vara en guide och museipedagog där 
museipedagogen står över guiden i hierarkin. Hen menar att det är viktigt att prata om 
denna skillnad. Det innebär att det också är viktigt och behövligt att samtala mer om 
vad det innebär att vara museipedagog, menar M6, då det fortfarande kan vara 
skillnader som beror på vilket museum som betraktas. M6 som började arbeta som 
museipedagog i mitten på 2010-talet menar att det var en starkare hierarki vid den 
tiden i förhållande till hur hen upplever hierarkin idag. Hierarkin som existerade 
tidigare grundade sig ofta i förutfattade meningar kring att museipedagoger inte erhöll 
hög utbildning och att de därmed var mindre kompetenta vilket resulterade i att de var 
lägre i hierarkin. Idag ser M6 att de förutfattade meningarna kring låg utbildning har 
förändrats och att museipedagogerna har en starkare röst inom museiverksamheterna.  
 
Den hierarkiska strukturen kan ses i relation med begreppet utbytbarhet, vilken 
Brante förklarar som att en professions strategi utgörs av att betona färdigheter och 
kompetenser för att särskilja sig från andra yrkesutövare som tar över. Informanterna 
befäster att det existerar en hierarki, samtidigt som flertalet av dem menar att den har 
förändrats. Utifrån informanternas utsagor går det att urskilja att museipedagogen står 
under andra yrkesgrupper inom museiverksamheterna, men över museiguiden i 
hierarkin. Två av informanterna, M4 och M6, diskuterar skillnaden mellan dessa 
grupper och även att det är viktigt att denna skillnad tydliggörs i och med 
museipedagogens högre kompetens. Med utsuddade gränser mellan yrkesgrupper, 
som M1 definierar, finns det svårigheter att tydligt befästa de skillnader som finns i 
kompetens. Därmed finns det en större chans för utbytbarhet om det är fler 
yrkesgrupper som är kapabla till att utföra uppgiften i fråga (Brante 2009: 28).  
 
Inom det sociala fält museipedagogen befinner sig i, i förhållande till begreppet aktör 
som beskriver handlingskraften en yrkesgrupp kan utöva, går det att urskilja en 
kollektiv såväl som individuell insats. Samtliga informanter anser att nätverk, på 
såväl nationell, regional och kommunal nivå, har stor betydelse för yrkesgruppen. 
Dessa nätverk kan förstås som den kollektiva insatsen. M6 som tidigare upplevt att 
museipedagogen haft en lägre status anser att det är en stor skillnad idag vad gäller 
statusen. M6 menar att det idag är otänkbart att betvivla museipedagogerna som 
yrkesgrupp och att arbetet utgjorts av en gemensam kamp av museipedagogerna, 
vilka förstod att utan pedagogik är det omöjligt uppfylla kraven som museerna har på 
sina verksamheter. Detta har inneburit år av gemensamt arbete på arbetsplatserna för 
museipedagogikens etablering. M5, som är överens med M6 om att arbetet för en 
starkare etablering skett genom en gemensam kamp, betonar föreningen FUISM som 
ett betydelsefullt nätverk för museipedagogerna i detta arbete. Vidare menar M5 att 
det finns arbete kvar att göra för att yrkesgruppen ska lyftas lönemässigt. Även M2 
och M1 har en förhoppning om att FUISM ska fortsätta sitt arbete med och för 
museipedagoger och professionens utveckling i form av kompetensutveckling och 
seminarier. M2 förklarar att det är vanligt att arbeta som ensam museipedagog på en 
arbetsplats, vilket kan medföra känslan av ensamhet. Genom FUISM kan 
yrkesgruppen mötas, vilket skapar möjligheter till att inspireras av varandra. 
Föreningen skapar en plattform där museipedagogerna kan rådfråga och samtala med 
varandra kring problem yrkesgruppen stöter på i sitt arbete. M2 betonar vikten av 
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gemenskapen som skapas genom nätverken, där museipedagogerna ser varandra som 
arbetskamrater som kan stötta varandra i yrkesgruppens utvecklingsarbete. M1 har 
förhoppningar om att Riksantikvarieämbetets uppdrag gällande museiutveckling 
kommer ge resultat i form av att professionen utvecklas vidare. Hen menar att 
Riksantikvarieämbetet kan ge fortsatt stöd till museipedagoger och hjälpa dem med 
att skapa nätverk för samverkan museer emellan. En av Riksantikvarieämbetets 
insatser för den museipedagogiska professionen är exempelvis Museidialog- tema 
pedagogik som presenteras i studiens inledning. Den kollektiva insatsen utgör en 
viktig del av museipedagogernas professionalisering, vilken skett enligt 
informanternas uttalanden individuellt på arbetsplatserna, men också i den kollektiva 
meningen genom föreningen FUISM samt genom Riksantikvarieämbetets arbete. 
Informanterna nämner även nätverk på kommunal och regional nivå med syftet att 
sammanföra museipedagoger och göra yrkesgruppen starkare i den mening att 
yrkesutövarna ger stöttning till varandra. I relation till tidigare forskning och Ljungs 
enkätstudie från 2001, går det att urskilja en positiv förändring inom detta område. I 
Ljungs studie framgår det att museipedagogerna saknar forum och att denna typ av 
reflektionsarena efterfrågas av museipedagogerna (Ljung 2009: 99). Denna typ av 
betydelsefulla nätverk förekommer för samtliga informanter inom denna studie. 
Nätverken ses som en del av museipedagogens arbete för sin yrkesidentitet, och ger 
klarhet i en tid då yrkesgruppen förändras i takt med museernas och samhällets 
förändring. Andra omständigheter som studiens informanter menar formar 
museipedagogerna som yrkesgrupp redovisas och förklaras närmre i nästa avsnitt.  

6.2 Museipedagogens yrkesmässiga förändringar 
I föregående avsnitt går det att urskilja att en stor förändring som två av 
informanterna upplever är att yrkesgruppen idag besitter högre tillskriven status än 
vad de upplevt att den tidigare erhållit. M1, som har ca 30 års erfarenhet av 
museipedagogyrket, menar att museipedagogens tillskrivna status har ökat i och med 
att den pedagogiska verksamheten prioriterats och etablerats mer inom 
museiverksamheter. Pedagogiska frågor diskuteras mer än tidigare, även på 
ledningsnivå. Hen menar att museet alltid inriktar arbetet mot barn och unga som 
prioriterad målgrupp, men att tidigare har riktlinjerna mestadels upplevts som 
riktlinjer nedskrivna i dokument, för att sedan inte verkställas i den verkliga 
verksamheten. Verksamhet riktat mot barn och unga fick varken mer pengar eller 
högre status. M1 menar att det tidigare inte fanns en tanke om hur det skulle göras. 
Det bara förutsattes att det skulle skötas. Idag är den stora skillnaden att arbetet med 
pedagogisk verksamhet har fått mer uppmärksamhet och att det diskuteras på allvar. 
Därmed upplevs den pedagogiska verksamhetens status som förhöjd. M1 fortsätter 
med att förklara att eftersom museisektorn är mer publiktillvänd idag än tidigare 
krävs det större diskussion kring museipedagogens roll och vilken metod som ska 
användas för att nå besökarna. Pedagogikens syfte är att ge verktyg för att leva upp 
till det uppdraget, och därmed är pedagogiken viktig. M6 har uppfattningen om att 
anledningen till att pedagogiken har fått en mer central plats inom museiverksamheter 
beror likväl på att museipedagoger har fortsatt driva frågan framåt och att den 
gemensamma kampen fortsätter. När museisektorn erhöll högre krav av att agera som 
en arena för demokrati resulterade det i en närmre dialog med besökarna. Detta 
resulterade i att intresset växte för att pedagogik skulle finnas inom hela 
verksamheten. Då arbetet för att kulturarvet skulle nå och vara relevant för alla 
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medborgare krävdes det andra pedagogiska grepp, menar M6. Denna vändning förde 
bland annat med sig att museipedagogerna deltog tidigare i 
utställningsproduktionerna. Även M3 och M4 delger att de idag upplever att 
museipedagoger kopplas in tidigare i utställningsproduktionerna än hur det varit 
tidigare då museipedagogernas arbete började när väl utställningen var 
färdigproducerad.  
 
Förändringen som M1 beskriver kan ställas i relation med situationen som fastslås i 
Minne och Bildning SOU 1994:51, som presenteras i studiens femte kapitel. I 
museiutredningen från 1994 framgår att det krävs en attitydförändring kring den 
pedagogiska verksamheten då den ofta beskrivs som ett lågstatusområde. Utredningen 
betonar även vikten av kompetens och utbildning inom alla yrkesgrupper i 
museiverksamheterna (Museiutredningen 1994: 181f). Den förändring som M1 
beskriver visar på att de praktiska arbetsuppgifterna, vars status höjdes i och med 
prioritering av utåtriktad verksamhet, idag går till större delen hand i hand med 
yrkesgruppens tillskrivna status. Därmed går det att förstå att denna relation tidigare 
upplevts som en slags paradox, där den pedagogiska verksamheten erhöll högre status 
än den yrkesgrupp som traditionellt utförde arbetsuppgifterna. Enligt min förståelse 
utifrån informanternas uttalanden har det skett en stor förändring kring detta område 
och att den behövliga attitydförändring som museiutredningen från 1994 syftade på 
kan till större delen ägt rum. Den pedagogiska verksamheten tar större plats i 
praktiken och museipedagogiken ses som ett avgörande verktyg för museernas 
samhällsuppdrag vilket i sin tur resulterat i att museipedagogernas positionering har 
kommit ikapp den museipedagogiska verksamheten.  
 
Ytterligare en förändring som kommit med denna utveckling är hur pedagogiken 
används inom fler områden och av fler yrkesgrupper, vilket visar på en 
omorganisering av yrkesstrukturen. M2 och M5 som menar att museipedagogerna 
erhåller låg tillskriven- och förvärvad status på museer idag, är överens med M1 och 
M6 kring att pedagogik har kommit allt bli viktigare inom dagens museiverksamheter 
och att det visar sig genom att den tar en större plats på museerna än tidigare. M2 
menar att en stor förändring är att pedagogiken florerar inom alla delar av museet. 
Även att fler yrkesroller ska arbeta mer pedagogiskt, att nästan alla är eller bör vara 
museipedagoger i den mening att man kan ta sig an de uppgifter som en 
museipedagog arbetar med. M2 förklarar: "Men också att man gärna vill kalla det 
pedagogik. Det är inte bara förmedling utan orden pedagog och pedagogik har blivit 
väldigt viktigt och väldigt stort. På gott och ont kan jag tycka". M2 upplever att viljan 
av att allt ska vara pedagogiskt och att alla yrkesroller ska kunna förmedla är stor och 
att det finns en vilja av att gränserna mellan yrkesgrupperna ska suddas ut. "Dock blir 
man inte museipedagog över en natt", förklarar M2. Kärnan i M2 uttalande handlar 
om att museipedagogen har en unik kompetens, en specifik kunskap som behövs i 
verksamheterna. Även M1 upplever att det skett en förändring i omfördelningen av 
arbetsuppgifter, som förklarar följande:  
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Inom andra yrkesgrupper så har man ju sett att det blir en ganska så stor professionalisering. Om 
man tittar på exempelvis, jag som kan lite om skolans värld, på förskolan vill man ha fler som har 
förskolelärarexamen och man tänker att det blir bättre om personalen har en högskoleutbildning. 
Så där vill man lyfta professionen, medans om man tänker sig att alla ska göra allt, så är det ju 
lite, i alla fall för mig, tvärt om. Det finns en risk att professionen planar ut så att säga. Att man 
inte får dom här, att det inte blir dom här riktigt duktiga pedagogerna, utan alla gör allt och då 
hinner man kanske inte riktigt utveckla någonting egentligen.  

M1 
 

M1 liknar situationen med förskolelärarens professionaliseringsprocess där utbildning 
stärker yrkesgruppens kompetens och dess position på arbetsplatsen. Genom att olika 
yrkesgruppers arbetsuppgifter fördelas ut på fler yrkesgrupper menar M1 att det finns 
en risk att den grupp som traditionellt specialiserar sig på pedagogik, det vill säga 
museipedagoger, kan förlora sin spetskompetens, eller eventuellt att utvecklingen av 
den stannar av. M1 menar att det även finns en risk att det urlakar den 
museipedagogiska professionen om man bortser från utbildning och erfarenhet och 
föreställer sig att alla yrkesgrupper kan utföra alla arbetsuppgifter. M1 ser även att det 
är genom de museipedagogiska arbetsuppgifterna som många tar sig in i 
museiverksamheterna. Vid tiden för då M1 började arbeta som museipedagog under 
1990-talet kunde pedagog- och guidejobben liknas med en inkörsport i 
museiverksamheterna. Dock var det inte ovanligt att intresset för många handlade om 
att gå vidare från att arbeta med pedagogik till att arbeta som exempelvis kurator eller 
antikvarie. Idag anser M1 att intresset för pedagogik har förändrats i den mening att 
det finns en vilja av att arbeta som museipedagog och inte att majoriteten strävar efter 
att arbeta inom andra yrkesgrupper. Denna intresseförändring kan kopplas till att 
museipedagogiska arbetsuppgifter prioriteras mer inom verksamheterna, vilka gör 
museipedagogen som yrkesgrupp mer attraktiv.  
 
Organisationen av arbetsuppgifter som M2 och M1 identifierar går att likna med de 
rekommendationer av organisatoriska lösningar som ges i Minne och Bildning SOU 
1994:51, vilka presenteras i kapitel fem under 5.2 Startskottet för svensk kulturpolitik. 
Museiutredningens förslag på organisatoriska lösningar illustreras i Fursiomodellen, 
vilken innebär att yrkesgrupper har specialiserade arbetsuppgifter, till kontrast mot 
Allegromodellen där enheter inte specialiserar sig, utan varierande arbetsuppgifter 
fördelas ut på de anställda (Museiutredningen 1994: 74). M2 och M1 ger en bild av 
vilka nackdelar Fursiomodellen innebär för museipedagogerna, det vill säga att 
modellen utgör en risk för att professionen urlakas och att modellen bortser från 
erfarenhet och utbildning. Detta hotar i sin tur yrkesgruppen. M5 och M6 ger en 
annan bild av situationen, vilket kan liknas med de fördelar som kommer med 
Allegromodellen. M5 ser annorlunda på situationen och menar att eftersom barn och 
unga är den främsta målgruppen för museet bör därför alla yrkesgrupper i 
verksamheten också kunna vända sig till denna målgrupp, inte nödvändigtvis genom 
att göra skolprogram, det är museipedagogernas uppgift, men genom exempelvis 
visningar, förklarar M5. M5 beskriver det pedagogiska perspektivet som ett mantra 
som genomsyrar hela verksamheten. M6 upplever, i enlighet med M5, att det talas om 
förmedling som en arbetsuppgift för alla yrkesgrupper på museet och att den 
pedagogiska kompetensen har ett högre värde idag. Universitetsutbildning inom 
pedagogik är mer självklart vilket berättar om synen som förändrats kring 
museipedagogik, menar M6. M5 och M6 upplever inte denna förändring som något 
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hot utan menar att bara för att kompetensen anses vara viktig för andra yrkesgrupper 
gör det inte museipedagogen som yrkesgrupp mindre viktig.  
 
Yrkesidentiteterna som skapas inom museiverksamheterna bekräftas och ifrågasätts 
och är ständigt i relation med varandra. Relationerna förändras i takt med 
samhälleliga förändringar eller genom yrkesgruppens kamp för erkännande. Sjö och 
Wester, vars museologiska masteruppsats behandlar intendentens yrkesroll, visar att 
intendenterna ger en samstämmig bild av deras position på museet, vilken de anser 
har förändrats. Intendenterna i Sjö och Westers studie anser att deras yrkesroll 
erhåller lägre tillskriven status än tidigare. Arbetet med museets samlingar har 
prioriterats bort då koncentrationen förflyttats till besökarna. Omprioriteringar har 
omformat intendenternas yrkesroller där de förväntas bistå det utåtriktade arbetet. 
Intendenterna i Sjö och Westers studie upplever detta som både utmanande och 
problematiskt att avsätta tiden till andra arbetsuppgifter, när tiden för 
kunskapsbyggandet i samlingarna knappt räcker till (Sjö & Wester 2018: 65ff). Med 
resultatet från Sjö och Westers studie kan bilden av museipedagogernas 
statuspositionering förstås som att museipedagogernas status har förändrats på 
bekostnad av intendentrollen. Även om informanterna för denna studie har delade 
åsikter kring yrkesgruppens tillskrivna status, är förändring av den museipedagogiska 
rollen ett faktum, och även intendentrollen enligt Sjö och Wester, i och med 
omprioritering av museiverksamheternas fokus.  
 
Att de museipedagogiska arbetsuppgifterna idag fördelats ut på fler yrkesgrupper på 
museet kan visualiseras genom Brants O/T-relation. Museipedagogens teknikalitet 
kan se ut på följande sätt:  

Tabell 1. Egen illustrerad tabell av O/T relationen 

Osäkerhet Teknikalitet 
1 1 Museipedagogen har låg kvot av 

teknikalitet 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5  

Källa: Tabellen baseras på Brantes beskrivning av O/T-relationen i Brante 2009, s 26f  
 
I tabellen visas museipedagogens låga kvot av teknikalitet, vilket baseras på att 
informanterna upplever att fler yrkesgrupper tilldelats pedagogiska arbetsuppgifter. 
Detta kan förklaras med att det finns en föreställning om att kompetensen inte enbart 
behärskas av museipedagogerna själva. Brante menar att låg teknikalitet innebär att 
en yrkesgrupps arbetsuppgifter är enkla att lära ut, vilket även kan liknas med hur M1 
förklarar att arbetet som pedagogarbetet kan liknas som inkörsport på museet. I strid 
mot att M1 upplever museipedagogens professionaliseringsprocess som hotad, ser 
M6 och M5 den pedagogiska kompetensen som högre värderad idag. Informanternas 
åsikter kopplat till låg teknikalitet uppleves som positiv i den bemärkelsen att 
pedagogiken florerar inom alla yrkesgrupper i kontrast mot att den låga teknikaliteten 
bortser från yrkesgruppens utbildning och erfarenhet. En relevant fråga blir därmed:  
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Om museipedagogens arbetsuppgifter fördelas ut på andra yrkesgrupper innebär det 
också att denna yrkesgrupp tar över andra yrkesgruppers arbetsuppgifter?  
 
Så ser fallet inte ut enligt Sjö och Westers studie, om museipedagogen jämförs i 
förhållande till intendenten. Sjö och Westers studie visar att intendenternas avsikt inte 
är att erövra ett område som traditionellt behärskas av en annan yrkesgrupp för att 
flytta fram sin position inom verksamheterna. Intendenterna påverkas av samma 
samhälleliga förändringar som museipedagogen och istället problematiseras denna 
förändring då arbetet med samlingshantering och kunskapsbyggandet blir lidande. 
Informanterna i Sjö och Westers studie förklarar att den utåtriktade verksamheten 
inom museerna idag åtnjuter den status som samlingshanteringen tidigare upplevts ha 
haft förut. Därmed upplever intendenterna att deras status sjunkit i och med att deras 
arbetsuppgifter har tenderat att inte prioriteras i samma utsträckning (Sjö & Wester 
2018: 66f). Att museipedagogens yrkesmässiga förändring sker i samband med andra 
yrkesgruppers upplevda statusförändring kan tydligt urskiljas när resultatet för denna 
studie jämförs med Sjö och Westers studie. Yrkesgrupperna inom 
museiverksamheterna står i relation till varandra som påverkas av samma 
omständigheter vilket gör att maktförhållanden utmanas och skiftar. I nästkommande 
avsnitt presenteras informanternas upplevelser av avgörande faktorer som påverkar 
yrkesrollens omständigheter, nämligen kulturpolitik och utbildning. 

6.3 Avgörande faktorer för yrkesgruppens omständigheter 

6.3.1 Kulturpolitik 
I studiens femte kapitel där en kort historisk genomgång av svensk kulturpolitik görs i 
förhållande till museipedagogens professionaliseringsprocess, går det att urskilja att 
yrkesgruppen växte fram genom ett behov baserat på museiverksamhetens 
prioriteringar under 1960- och 1970-talen. Politiska satsningar och beslut omformade 
museiinstitutionernas omständigheter vilket gav fart till att en ny yrkesgrupp växte 
fram. Under 1980-talet när en högervridning av politiken stod som en avgörande 
förändrande faktor i samhället, utsatte den nyliberala staten välfärdsstaten för 
ifrågasättanden och regleringar, där höga kostnader ansågs som välfärdsystemets 
negativa konsekvenser (Brante 2014: 76). Trots detta utvecklades museipedagogen 
som yrkesgrupp med nya utbildningar som sen kom att etableras in på 1990- och 
2000-talen. Att politiska omständigheter såväl som utbildningsmöjligheter påverkar 
museets yrkesutövare är informanterna eniga om.  
 
Vad som förs på tal i fyra av de sex intervjuerna är debatten kring den fria entrén som 
riktar sig mot statligt styrda museer. Ett beslut som tagit flera turer med 
regeringsskiften, vilket förklaras närmre i uppsatsens femte kapitel. Informanterna 
exemplifierar med denna situation för att beskriva hur museernas omständigheter 
drastiskt kan förändas av rådande kulturpolitik och därmed även omständigheterna för 
museipedagogerna som yrkesgrupp. M2 anser att det politiska styret som skiftat vart 
fjärde år har skapat en ansträngning för verksamheten, i mening att det är svårt att 
planera budget i en varierande ekonomi. Detta påverkar hela verksamheten som i sin 
tur påverkar pedagogiken, vilket då även påverkar besökarna, menar M2. I citatet 
"Många pratar om fri entré, men ingen pratar om fri pedagogik", riktar M3 
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diskussionen kring fri entré mot de möjligheter som hade kunnat skapas om fallet så 
var att museerna även kunde erbjuda kostnadsfria besök för pedagogisk verksamhet 
till skolor. Detta oavsett vilken styrelseform museet behöver förhålla sig till, det vill 
säga om verksamheten styrs på exempelvis statlig, regional eller kommunal nivå, 
eller kombinationer av dem. M3 står frågande till varför många pratar om fri entré 
och dess positiva påverkan på museernas verksamheter, och hur denna diskussion inte 
inkluderar frågan kring fria besök på museet för skolor.  
 
I föregående avsnitt nämns att det är av stor betydelse att museet kan erbjuda 
kostnadsfria museibesök till skolorna. M4 identifierar andra faktorer som förändrat 
museipedagogens yrkesmässiga omständigheter, nämligen att det idag finns fler 
kulturaktörer som riktar sig till skolorna som därmed konkurrerar med museerna på 
ett annat sätt än tidigare. Till följd av detta upplever hen att museet inte är en lika 
självklar plats för skolorna att besöka och därför behöver verksamheten, av 
ekonomiska skäl, rikta sig mot exempelvis företag i större utsträckning. M4 anser att 
planering av den pedagogiska verksamheten försvåras i och med minskningen av 
skolbesöken. Hen menar att idag är det svårt att avgöra antal besök av skolklasser då 
de inte har fastställda besök. Därmed upplever M4 att det är svårt att planera 
arbetstiden och därmed även budgeten. För att nå skolorna, menar M4, ställs det 
högre krav på museipedagogernas skapande av skolprogram, vilka ska lämpa sig för 
årskursernas läroplaner. M5 instämmer med M4, och menar att skolprogrammen och 
dess koppling till läroplanerna har syftet att visa museets relevans för skolan, inte 
nödvändigtvis för att lärarna inte själva kan urskilja vilka utställningar som är 
relevanta för sin årskurs. M5 förklarar att det är av stor betydelse att museerna kan 
erbjuda kostnadsfria besök gentemot skolorna om de ska kunna nå ut till så många 
barn och unga som möjligt. M4 upplever att det är färre lärare idag som är medvetna 
om att det finns statliga bidrag att söka för att integrera kulturlivet in i 
skolverksamheterna. M4 menar att projektet Skapande skola har haft positiv inverkan 
på relationen mellan skolorna och museerna. Att politiska beslut och statliga 
satsningar på kulturområdet ger resultat visar sig tydligt i projekt så som Skapande 
skola. I och med att barns och ungas rätt till kultur blev prioriterat inom 
kulturområdet, samt att det blev en del av de kulturpolitiska målen som fastslogs 
2009, resulterade det i att detta projekt skapades. Därmed skapades också möjligheter 
att förbättra kulturell verksamhet för barn. Från 2013 började Skapande skola rikta sig 
till förskolan och grundskolan, vilken den gör än idag (Myndighet för Kulturanalys 
2013). I Kulturanalys rapport Skapande skola. En första utvärdering uttrycker lärare 
som intervjuats för rapporten positiva erfarenheter av projektet, där projektet bidragit 
till inspiration i lärarnas arbetssätt i skolan. Lärarna uttrycker också en ökad tillit till 
att kulturella och konstnärliga uttrycksformer kan berika undervisningen i framtiden 
samt att inspirationen är sprungen ur att de tillsammans med eleverna fått ta del av 
kulturaktörers professionella kunskaper. M4 anser att inom framtida lärarutbildning 
finns det ett värde av ett tätare samarbete mellan denna och museet. Samarbetet kan 
innebära att inom lärarutbildningen ingår besök på museer med syfte att skapa en 
starkare kontakt mellan framtida lärare och museiverksamheter. En starkare relation 
mellan yrkesgrupperna är även vad rapporten visar att projektet kan skapa på sikt. Ett 
långvarigt samarbete ger möjlighet till att yrkesgrupperna kan lära känna varandras 
kompetenser, och att det därmed kan stärka relationen mellan skola och kulturliv då 
det blir ett mer jämlikt utbyte av professionella erfarenheter (Ibid: 52).  
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Det som ofta definierar en välfärdsstat är dess arbete för att garantera medborgarnas 
rättigheter. Detta görs genom skatter vilka överförs till resurser för sociala ändamål, 
exempelvis skola, sjukvård, men också så som gratis besök på museer. Professionerna 
inom dessa fält arbetar således för medborgarnas sociala rättvisa, snarare än 
professionernas egenintresse. Museipedagogen kan ses som en välfärdsprofession i 
den bemärkelsen att professionen tillvaratar medborgarnas rättigheter i delaktigheten i 
kulturlivet och realiserar kulturpolitiska beslut inom museifältet (Brante 2014: 67f). 
Museipedagogen är inte en del av välfärdsstatens ryggrad som exempelvis lärare och 
socialarbetare. Dock gör museipedagogen ett arbete för samhällets välmående genom 
skapandet av gemensamma mötesplatser och arbetet för att tillgängliggöra vårt 
kollektiva kulturarv. Att arbeta för samhällets välmående är ett attribut för vad Brante 
menar är en välfärdsprofession. Därför förändras också yrkesgruppen autonomi, ett 
begrepp som Brante använder för att beskriva en yrkesgrupps villkor, när politiska 
beslut tas och när det politiska klimatet som styr också förändras (Ibid: 76). Brante 
förklarar att en professions autonomi, dess möjlighet att ta självständiga beslut, kan 
innehålla olika saker i praktiken. Den relativa autonomin handlar om yrkesgruppens 
självständighet i beslutstagande med hänsyn till ekonomiska och politiska 
förhållanden. Dessa styrningsformer bestämmer graden av den relativa autonomin 
(Brante 2009: 27). Det är genom graden av museipedagogens autonomi som talar för 
att yrkesgruppen kan betraktas som en välfärdsprofession, eller semiprofession som 
Brante också benämner den. Brante menar att tidstypiska attribut för denna typ av 
profession är följande: 
 

Medan de klassiska professionerna tillhör de högre mellanskikten tillhör semiprofessionerna 
"mellan-mellanskikten". Semiprofessionerna är i större utsträckning organiserade som 
traditionella fackförbund. Semiprofessionerna har lägre autonomi i förhållande till både politik 
och andra professioner, de är betydligt mer styrda. Semiprofessionella är fler i antal; de 
expanderar starkt i och med uppbyggnaden av välfärdsstaten. Utbildningen för semiprofessionella 
är inte lika specialiserad utan i större utsträckning tvärvetenskaplig.  

Brante, 2009, s 30f 
 

Museipedagogen tillhör inte de klassiska professionerna, som exempelvis 
yrkesgrupperna läkare och jurister, vilka har traditioner som går långt tillbaka i tiden. 
Museipedagogens professionaliseringsprocess tog sin början under sent 1960-tal då 
Sverige formades till en välfärdsstat. Yrkesgruppen tillhör i många fall den offentliga 
sektorn och erhåller därmed inte samma höga status som de klassiska professionerna. 
Genom att yrkesgruppen etablerades på museet växte också ideella föreningar fram, 
exempelvis FUISM, med syfte att arbeta för museipedagogiken och dess utveckling 
på svenska museer. Idag är yrkesgruppen organiserad i traditionella fackförbund, så 
som exempelvis fackförbundet DIK vars medlemmar arbetar inom kultur, reklam och 
kommunikation. Berit Ljung skrev 2009 att det förekommer en ständig debatt kring 
huruvida museipedagogen kan ses som en profession eller inte. Vidare betonar Ljung 
att diskussionen rör vilka attribut av professionen som används i definitionen (Ljung 
2009: Detta avsnitt visar hur museipedagogen kan ses som en väldfärdsprofession 
enligt Brantes professionsteoretiska mått. Att kulturpolitiken samt museets 
organisationsform är två avgörande faktorer för museipedagogen som yrkesgrupp 
klargörs tydligt av samtliga informanter. En annan betydande faktor som avgör 
förutsättningarna för museipedagogens profession är utbildning som flertalet av 
informanterna betonar som viktig. Denna betydande faktor presenteras närmre i 
nästkommande avsnitt.  
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6.3.2 Utbildning 
Enligt Brantes definition av vad välfärdsprofessionen innebär baseras dessa ofta på 
tvärvetenskapliga utbildningar (Brante 2009: 31). Detta visar även studiens material. 
Informanterna besitter olika studiebakgrunder, vilka grundar sig inom olika 
ämnesområden samt på olika nivåer, dock har alla en universitetsexamen. M1 är 
utbildad grundskolelärare i svenska och so-ämnena. M2 har studerat 
kulturledarprogrammet samt museipedagogik som fristående kurser. M3 har en 
kandidatexamen i bildkonst samt en masterexamen i museologi. M4 har utformat ett 
eget kandidatprogram, med etnologi som huvudämne, beståendes av fristående kurser 
inom etnologi, konstvetenskap, arkeologi och svenska, samt läst ungdomspedagogik 
och dramapedagogik som fristående kurser. M5 har studerat kulturvetarprogrammet 
med etnologi som huvudämne samt studerat museipedagogik och kulturpedagogik 
som fristående kurser. M6 har en magisterexamen i arkeologi samt studerat 
museipedagogik som fristående kurs. Samtliga informanter omges av utbildningar 
som visar på att deras praktiska arbete baseras på en teoretisk bas, vilket Brante också 
förklarar att välfärdsprofessionerna utmärks av. De karaktäriseras även av att de går 
mellan att vara akademiska och praktiska. Med detta menar Brante att professionerna 
ständigt strävar efter att förbättra teorianknytningen och utvidga forskningsfältet. 
Samtidigt som yrkesutövare menar att det är den praktiska erfarenheten som står i 
centrum och som ämnet i fråga vilar på (Brante 2009: 31). Detta är även vad 
informanterna för denna studie betonar, vikten av implementering av museologisk 
forskning i arbetet samt vikten av den praktiska erfarenheten av pedagogisk 
verksamhet. I citatet nedan betonar M6 att yrkesgruppens arbete grundar sig på såväl 
utbildning som det aktiva arbetet av att vara uppdaterad kring rådande 
samhällsförändringar: 
 

Jag upplever att det är väldigt mycket självstudier. Det är en sån profession där du inte riktigt kan 
ha en utbildning och sen kör du på, utan du måste hela tiden ha koll vad som händer i samhället, 
ha koll på kulturpolitiken, ha koll på hur utvecklingen går inom museologin.  

M6 
 

I kombination med kunskapen om det aktuella samhällsklimatet, menar M6 att det är 
av betydelse att inneha en bred och grundlig utbildning, där även utbildning inom 
ekonomi och projektledning är önskvärda för att utföra det museipedagogiska arbetet. 
M4 menar däremot att det museipedagogiska arbetet trotsallt är ett yrke där den 
yrkesutövande främst lär sig på plats på museet: "För det är ju så, jag tror att det är ett 
sånt yrke som man måste, vad ska man säga, lära sig när man väl gör det. Det är 
liksom svårt att läsa sig till, det är liksom hands-on på något sätt". Även M5 menar att 
mycket av det som krävs av en museipedagog lär man sig på plats på arbetsplatsen. 
M5 berättar att när hen började arbeta i museibranschen fanns det en befattning som 
kallades amanuens4, vilket innebar att M5 tränades in i rollen som antikvarie som 
nyexaminerad student. Yrkesbefattningen som museipedagog fanns inte vid tiden. 
Amanuensbefattningen upplevde M5 som bra då nyexaminerade fick chansen att 
skapa sig den erfarenhet som krävdes för att sedan ansöka arbete som antikvarie. När 

                                                
4 Amanuens innebär en lägre tjänstebefattning främst vid vetenskapliga institutioner, arkiv och museer. Personen 
som anställs som amanuens biträder ofta undervisningen samtidigt som hen fortsätter sin vetenskapliga utbildning 
(Nationalencyklopedin 2019).  
 



 

 50 

amanuenstjänsten inte längre förekom i samma utsträckning upplevde hen att det blev 
allt svårare att ta sig in i museiverksamheterna då det fanns svårigheter att få denna 
erfarenhet som krävdes för anställningarna.  
 
Brante skiljer mellan olika kunskapsbaser. Enligt informanterna baseras 
museipedagogens yrkesutövande på vetenskaplig kunskap och praktiska erfarenheten. 
Den praktiska erfarenheten är vad Brante benämner som förtrogenhetskunskap. 
Denna form av kunskapsbas härrör ur den praktiska verksamheten, där praktiken av 
arbetet förmedlar kunskaper. Förtrogenhetskunskapen utmärker vanligtvis inte en 
profession, men när den kombineras med vetenskaplig kunskap utgör det ett 
professionellt attribut. En annan kunskapsbas som är relevant för ovanstående citat 
där M6 förklarar att det är viktigt med insikt i rådande kulturpolitik samt museologisk 
forskning, är den kunskapsbas som Brante menar härrör ur vardagliga erfarenheter 
och samhället i stort. Brante argumenterar för att den vetenskapliga kunskapen bör 
kunna omsättas i praktiken för att det ska utgöras som professionell kunskap. Idealt 
sätt, förklarar Brante, att genom teorin förstår man varför en praktik fungerar eller 
inte fungerar. Praktiken är alltså förklarad genom och legitimeras av en teori. Den 
museologiska forskningen kan där med ses som tillämpad kunskap som ger 
yrkesgruppen verktyg för museiverksamheterna, vilket innebär att dess yrkesgrupper 
också måste följa med i sina praktiker utifrån den senaste vetenskapliga forskningen 
(Brante et al. 2015: 126ff) 
 
Utbildning hör samman med begreppet legitimitet som Brante menar baseras på att en 
profession är en del av ett kollektiv som besitter en viss kunskap. Det handlar om den 
specifika kunskapen som utmärker yrkesgruppen gentemot andra yrkesgrupper. 
Legitimeringen kan genomföras genom exempelvis en särskild utbildningsgång som 
resulterar i en särskild examen som kan berättiga yrkesgruppen belöningar av 
exempelvis hög förvärvad status. Brante menar att när tillträdet till ett yrke kräver 
denna typ av legitimation, som kan ses som en offentligt sanktionerat godkännande, 
är det ett tecken på att det är en framgångsrik profession. Med att en yrkesgrupp 
legitimeras kan också andra grupper som inte har rätt attribut uteslutas. Brante 
benämner detta som en uteslutningsstrategi som baseras på individuell kvalificering, 
där utbildningen utgör det viktiga. Genom lång utbildning, med följande 
legitimeringar kan en yrkesgrupp ta patent på ett yrke, det vill säga att en grupp 
monopoliserar på arbetsuppgifter (Brante 2009: 20, Brante 2016: 59). 
Museipedagogen har ingen legitimering som exempelvis den legitimering lärare 
besitter. M5 understryker att det är viktigt att särskilja på museipedagoger och lärare i 
den mening att de arbetar i olika pedagogiska miljöer, och att deras kompetenser 
därmed skiljer sig åt. M6 menar i enlighet med M5 att museipedagogens pedagogiska 
miljö skiljer sig från den skolmiljö som lärare arbetar utifrån. Därför ser M6 att 
framtida museologiska utbildning hade kunnat behandla mer av arbetet kring 
pedagogiska metoder inom museipedagogik, då det är speciella och varierande 
miljöer som museipedagogerna verkar inom. M6 delar åsikt med M5 och menar att 
museipedagogen som yrkesgrupp besitter en särskild kunskap i förhållande till lärare 
och med denna kunskap vill de särskilja sig från denna yrkesgrupp. M6 förklarar att 
hen har kollegor som är anställda som legitimerade lärare, vilka utför samma 
arbetsuppgifter som museipedagogerna på museet. Hen beskriver detta som positivt 
och att de ofta kompletterar varandra i arbetet. Att lärare anställs på museer menar 
M6 visar på att verksamheterna verkligen värderar pedagogiken. Denna situation blir 
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intressant i förhållande till Brantes begrepp om legitimitet och uteslutningsstrategier. 
Om lärare kan anställas inom museiverksamheter och utgöra arbetsuppgifter som 
museipedagogen utför, kan museipedagogen anställas inom skolverksamhet och 
utföra samma arbetsuppgifter som lärare? Museipedagogen skulle inte kunna utföra 
en lärares arbetsuppgifter på exakt samma villkor, då läraren ges en legitimation efter 
lång utbildning. Detta liknar Brantes uteslutningsstrategi där en yrkesgrupp 
monopoliserar en viss arbetsuppgift. Begreppet legitimering hör samman med 
förtroendet som skapas för professionen. Här kan vi återvända till Brantes O/T-
relation. I avsnitt 6.2 Museipedagogens yrkesmässiga förändringar diskuteras 
museipedagogens låga teknikalitet, som baseras på att arbetsuppgifterna kan 
omfördelas och tas över av andra yrkesgrupper, att yrkesgruppens arbetsuppgifter inte 
endast knyts samman med sin yrkesgrupp. I tabellen nedan illustreras 
museipedagogens osäkerhet i O/T-relationen. Vilket förtroende har museipedagogen? 

Tabell 1. Egen illustrerad tabell av O/T relationen 

Osäkerhet Teknikalitet 
1 1 Museipedagogen har låg kvot av 

teknikalitet 
2 2 

Museipedagogen har medelhög kvot av 
osäkerhet 3 

3 

4 4 
5 5  

Källa: Tabellen baseras på Brantes beskrivning av O/T-relationen i Brante 2009, s 26f  
 
I detta avsnitt har det framgått att yrkesgruppen kan ses som en välfärdsprofession 
som baseras på teoretisk grund och tvärvetenskapliga utbildningar. Detta innebär att 
museipedagogen inte har en hög kvot av osäkerhet. Anledningen till att yrkesgruppen 
istället kan placeras i ett mellanskikt avgörs bland annat av att dess kompetens 
baseras på vetenskaplig grund. Orsaken till varför yrkesgruppen inte placeras i den 
lägsta kvoten av osäkerhet har att göra med förtroendet den erhåller. Förtroendet för 
en profession baseras på en allmän uppfattning om verksamhetens betydelse och 
svårighetsgrad. Anlitandet av en profession är ett sätt att hantera osäkerheten då 
professionerna anses ha hög pålitlighet (Brante 2009: 27). Den medelhöga kvoten av 
osäkerhet står i relation till museipedagogens låga kvot av teknikalitet. Informanterna 
vill särskilja sin kompetens från andra yrkesgrupper, men när särskiljandet till viss del 
misslyckas och resulterar i att exempelvis lärare anställs och ersätter 
museipedagogen, eller när andra yrkesgrupper tar över museipedagogiska 
arbetsuppgifter kan svårighetsgraden av verksamheten och de arbetsuppgifter som hör 
samman med museipedagogen uppfattas som låg. Detta bör dock inte sammankopplas 
med den allmänna uppfattningen om verksamhetens betydelse, som Brante också 
menar hör samman med förtroendet av en profession. Som tidigare nämnt anser 
samtliga informanter att de museipedagogiska arbetsuppgifterna är högre värderade 
idag, då det utgör museets främst prioriterade område, vilket i sin tur visar dess 
betydelse för museiverksamheterna. Därmed beror den medelhöga kvoten av 
osäkerhet på yrkesgruppens svårighetsgrad kring arbetsuppgifter, och inte av deras 
betydelse i verksamheten.  
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Föreningen av legitimitet och förtroende skapar begreppet auktoritet, den legitima 
makt yrkesgruppen erhåller. Brante menar att auktoriteten baseras på 
specialkompetens inom fältet som i sin tur baseras på vetenskaplig grund. Samtliga 
informanter har hög utbildning och praktiserar den vetenskapliga kunskapen i sina 
arbeten. Utifrån studiens resultat framställs dock museipedagogernas auktoritet som 
relativt låg, vilket beror på föregående presentation av medelhög kvot av osäkerhet 
tillsammans med låg teknikalitet. Museipedagogerna är i allra största grad bundna till 
akademisk utbildning för att bibehålla och etablera sin yrkesroll på museet. Brante 
menar att tidigare definitioner av professioner var i större grad sammankopplade med 
universitet än vad han menar att professioner behöver vara idag. Anledningen till 
detta har att göra med att fler yrkesutbildningar införlivats på universiteten, där det 
många fall inte krävs en formell utbildning för att en profession ska ses som en 
profession. Brante syftar här på de icke-akademiska professionerna. Vidare betonar 
Brante att denna relation därmed inte ska framhävas allt för starkt. I 
museipedagogernas fall vilar den del av auktoritet som yrkesgruppen erhåller på deras 
akademiska utbildning. Informanternas specialkompetens utgörs inte av en 
legitimering, utan snarare av en tvärvetenskaplig universitetsutbildning och praktisk 
erfarenhet.  
 
Låt oss återvända till Brantes definition av en profession för att komma närmre vilken 
betydelse museipedagogen har som yrkesgrupp:  
 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 
samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten.  

Brante, 2009, s 28 
 

Att museipedagogen är bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade 
kunskapssystem kan bekräftas av definitionen av ett museum enligt svenska ICOM5: 
"Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället och 
dess utveckling. Museet är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, 
förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och 
hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte" (Svenska ICOM 
2017) Definitionen ska läsas och tolkas i relation med ICOMS: etiska regler, där 
museipersonalens kompetens betonas som nödvändig för att fullfölja institutionens 
samhällsuppdrag. För att bevara effektiviteten bör även de anställda erbjudas 
fortbildning och yrkesmässig utveckling (Svenska ICOM 2011: 9). Museipedagogens 
samhällsnytta är därmed att yrkesgruppens praktik baseras på kunskap som är viktig 
för samhället. För att museipedagogens handlingar ska uppfattas som svåra, skickliga 
samt värdefulla av museets besökare och av samhället i stort, bör denna särskilda 
kunskap grunda sig i akademisk utbildning. Vilket informanterna för denna studie 
även understryker. Museipedagogen förvaltar vetenskaplig kunskap och praktiserar 
den genom att utföra ett samhällsuppdrag. Brante menar att det viktigaste skälet till 

                                                
5 ICOM (International Council of Museums) är en internationell organisation för museer och museianställda som 
arbetar genom internationella och nationella kommittéer. Svenska ICOM arbetar att svenska museer 
sammanfattningsvis ska delta i det internationella kulturella samtalet, att det sker ett kontinuerligt internationellt 
erfarenhetsbyte och kompetensutveckling samt att museerna ger stöd till varandra i en föränderlig finansiell och 
kulturell samtid (Svenska ICOM 2011)  
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att studera professionerna i vårt samhälle är för att de utgör det arbete som är 
nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera väl. Som spjutspetsar mot framtiden är 
de av avgörande betydelse för vår samhälleliga utveckling (Brante 2014: 15). Museet 
och dess yrkesgrupper kan visualiseras som denna spjutspets vilken Brante talar om, 
då institutionens uppdrag främjar en demokratisk och humanitär samhällsutveckling 
där professionella strategier används i arbetet för förvärvandet, bevarandet och 
förmedlandet av det gemensamma materiella- och immateriella kulturarvet (Svenska 
ICOM 2017).  
 
När en profession väl har definierats menar Brante att denna kan förstås ytterligare 
genom att den placeras in den geografiska matrisen, det professionella landskapet. 
Att museipedagogen över huvud taget kan placeras in i Brantes matris med 
professionstyper och professionsfält grundar sig i flera orsaker. Dels för att 
museipedagogen kan definierats som en välfärdsprofession, med andra ord som en 
semiprofession, vilket har redogjorts i föregående avsnitt. Den andra orsaken handlar 
om museipedagogens akademiska utbildning och nödvändigheten av de kognitiva 
redskap som kommer med den. Brante menar att vad som utmärker en profession har 
bland annat att göra med att de speciella kognitiva redskap som förmedlas genom 
utbildning. Dessa redskap som kan vara i form av insikter, förhållningssätt, förmågor 
och färdigheter och är vad som särskiljer professionerna åt. Vanligtvis betecknas 
semiprofessionerna av en kortare utbildning, det vill säga mindre än 4 år, där den 
vetenskapliga skolningen i utbildningen är det avgörande och utgör professionens bas 
(Brante et al. 2015: 68, 124). Informanterna utövar sin vetenskap och tillämpar 
museologisk forskning i sin dagliga verksamhet. Praktiken baseras på varierande 
tvärvetenskapliga utbildningar där informanterna studerat i minst fyra år. Då även 
flertalet av informanterna betonar betydelsen av den praktiska erfarenheten för 
yrkesutövandet, blir den beprövade erfarenheten även viktigt och relevant inslag i 
yrkeserfarenheten. I Brantes analys av professioner i det professionella landskapet 
nämns inte arbetare inom kulturverksamheter. Därför har jag placerat in 
museipedagogen inom ett nytt bifogat fält, nämligen kultur:  

Tabell 2 Professionstyper och professionsfält 

 Estetik Ekonomi Teknik Hälsa Social 
integration 

Social 
reglering 

Utbild-
ning 

Aka-
demi 

Kul
-tur 

Klass
isk 

         

Semi         X 

Pre          

Vetenskaplig forskning och utbildning 
 

X 

Källa: Brante et al. 2015, s 16 

Museipedagogens plats i det professionella landskapet baseras alltså på dess framväxt 
som välfärdsprofession, men också på dess koppling till akademisk kunskap som 
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praktiseras inom museiverksamheterna och kan ses som en nödvändighet för att 
utföra vissa praktiker. Att museipedagogen placeras in i fältet vetenskaplig forskning 
och utbildning är därmed givet. Museipedagogens fält inom kulturboxen överlappar 
till fältet social integration och utbildning. Eilean Hooper-Greenhill, som forskar 
kring museernas pedagogiska värde och den undervisningsroll som de bär på, menar 
att detta beror på att det kulturella fältet idag har omorganiserats till att vara mer 
ingripande inom just dessa fält (Hooper-Greenhill 2007: 15). Hur museifältet och 
arbetet dess yrkesgrupper utför överlappar med social integration uttrycks på olika 
sätt. Inom ramen för de kulturpolitiska målen ska även integrationspolitikens 
målsättning "Alla ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund", betraktas i arbetet. Detsamma gäller även 
jämställdhetspolitikens och funktionshinderspolitikens målsättningar. Myndighet för 
Kulturanalys skriver i En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen. 
Rapport 2018:1, om att hur kulturinstitutionerna uttrycker stort engagemang inför 
uppdraget att främja allas rättigheter i att delta i kulturlivet oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund. Till en följd av den ökade migrationen till Sverige och hela 
Europa har inkludering blivit ett ämne som diskuteras inom alla politikområden, såväl 
inom kulturpolitiken och inom kulturverksamheter som anses spela en central roll i 
arbetet. Kultur har således använts som en drivkraft för att skapa ökad integration. 
Rapporten visar att när det gäller projekt som riktar sig mot nyanlända efterfrågas 
större samverkan mellan organisationer och konst- och kulturområden för främjandet 
av integrationsarbetet (Myndighet för Kulturanalys 2018: 56ff, 68).  

Exempel på denna samverkan visar sig i projektet Museer som integrativa arenor- 
nya perspektiv och inkluderingsmetoder som utfördes på Regionmuseet i Kristianstad 
i samarbete med Malmö Högskola mellan 2016 och 2018. Projektet drivs av Malmö 
Högskola med avsikt att skapa kunskap om hur museer i framtiden kan bli viktiga 
inkluderade arenor. Som en del av detta har ett pilotprojekt utförts på Regionmuseet i 
Kristianstad tillsammans med målgruppen för att utveckla metoder för inkludering 
som sedan ska inkluderas i det utbildningsmaterial projektet avser att utveckla. 
Utbildningsmaterialet riktar sig till personer verksamma inom kultursektorn nationellt 
och internationellt. Projektets resultat ska även vägleda i arbetet för det nationella 
demokrati- och migrationsmuseum som planeras uppföras i Malmö (Migrationsverket 
2017). Ett annat projekt som visar på kulturfältets nära relation till social integration 
och utbildning är Interkulturell dialog på museer som pågick mellan 2013 till 2016. 
Projektet drevs av Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik i samarbete med 
Statens Maritima Museum och Malmö Museer, med stöd från Kulturrådet och 
Riksantikvarieämbetet. Projektet syftar till att hjälpa museerna och SFI-
undervisningens samverkan genom att skapa förståelse för de utmaningar och hinder 
SFI-lärarna upplever i relation med museerna. Vid projektets början fanns ingen 
samlad kunskap om museernas samverkan med SFI. Därför inleddes projektet med att 
via en enkätstudie få uppfattning om omfattningen av detta samarbete. Enkätstudien 
sändes ut till medlemsmuseerna i RSM, Riksförbundet Sveriges Museer. Resultatet 
av denna enkätstudie, baserat på svar från 85 museer runt om i landet, redovisades i 
en rapport som visar att museerna ser arbetet för integration som en del av sitt 
uppdrag och verka för mångkultur i samhället. Få museum arbetar utifrån formella 
direktiv. Trots detta visar resultatet av enkätstudien att cirka två tredjedelar av 
museerna arbetar med någon form av samverkan med SFI (Svenska för invandrare på 
museum 2011). 
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Avslutningsvis kan nämnas att kulturpolitik och utbildning som tas upp i detta avsnitt 
utgör endast en del av de faktorer som påverkar och kan komma att påverka 
yrkesgruppen i framtiden. Dessa områden framhävs markant av informanterna, därför 
är det också dessa områden som redogörs inom detta avsnitt. I nästkommande kapitel 
presenteras slutsatser och reflektioner i förhållande till studiens resultat och analys.  
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7. Slutsatser och reflektioner 

I föregående kapitel presenteras studiens resultat och analys i förhållande till det 
professionsteoretiska perspektivet i enlighet med Thomas Brante. Kapitlet vävs även 
samman med studiens femte kapitel och presenterar betydelsefulla politiska beslut 
och satsningar som påverkat den museipedagogiska yrkesrollen och dess framväxt. 
Det sjunde kapitlet avser att presentera slutsatser och reflektioner som kan dras för 
denna studie. Inledningsvis besvaras studiens frågeställningar i kapitlets första 
avsnitt. I efterföljande avsnitt redogörs en mer allomfattande reflektion av studien och 
dess bidrag till forskningsfältet. Därefter, i kapitlets sista avsnitt, redogörs förslag för 
vidare forskning inom det museologiska fältet i relation till det studerande området.  

7.1 Besvarande av forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att studera museipedagogers upplevelser och 
presentationer av deras yrkesmässiga roll, skapa förståelse för yrkesgruppens 
förändring och positionering inom svenska museiverksamheter idag samt undersöka 
samhälleliga faktorer som påverkar och kan komma att påverka museipedagogerna 
idag och i framtiden. För att uppnå studiens syfte har jag arbetat utefter tre 
frågeställningar:  
 
• Hur upplever och beskriver museipedagogerna sin yrkesroll på museet? 
• Hur kan förändringen beskrivas mellan den å ena sidan traditionella 

yrkesidentiteten som museipedagog och å andra sidan en förnyad identitet? 
• Vilka samhälleliga förändringar påverkar och kan komma att påverka 

museipedagogerna som yrkesgrupp? 
 
Först och främst går det att konstatera att museipedagogen som yrkesgrupp, och även 
titeln som museipedagog, utvecklades genom kulturella och politiska villkor som 
präglade slutet av 1960- och början av 1970-talen. Än i dag formas yrkesgruppen av 
sin samtid och kan därmed ses som en dynamisk yrkesgrupp som verkar inom 
dynamiska museiinstitutioner. Informanternas upplevelser och beskrivningar av 
yrkesrollen som museipedagog och dess praktiska arbetsuppgifter kan fastställas som 
samstämmig. Yrkestiteln för informanterna varierar trots deras liknande 
yrkesbeskrivningar av vad den museipedagogiska yrkesrollen innebär. De 
museipedagogiska arbetsuppgifterna kan därmed hävdas vara oberoende av 
yrkestiteln som museipedagog. Det framgår tydligt att informanterna praktiserar 
museipedagogiska metoder i sitt dagliga arbete och att metaforen för att yrkesgruppen 
agerar som länken mellan besökaren och museet utgör kärnan av yrkesrollens 
betydelse. Informanterna har delade åsikter vad gäller yrkesgruppens status inom 
museiverksamheterna. Resultatet visar dock att flertalet av informanterna menar att 
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den museipedagogiska verksamhetens status har höjts i och med att den tagit en allt 
större plats inom verksamheterna, vilket kan ses i enlighet med tidigare forskning 
som visar på att museernas främsta fokus idag handlar om utåtriktad verksamhet. 
Således menar två informanter att yrkesgruppens allomfattande status har ökat. Detta 
relaterar till den tillskrivna statusen som handlar om föreställningar och kulturella 
uppfattningar kring yrkesgruppen. Samtliga informanter delar dock inte denna 
upplevelse. Två av informanterna menar att museipedagogens tillskrivna och 
förvärvade status är låg inom svenska museiverksamheter idag, vilket bland annat 
visar sig i yrkesgruppens låga löner i förhållande till andra yrkesgrupper inom 
museerna samt att det existerar en nedvärderande attityd gentemot museipedagogiska 
arbetsuppgifter. Hälften av informanterna förmodar att den låga tillskrivna statusen 
beror på att det pedagogiska arbetet vanligtvis ofta relateras till barn och unga, 
därmed kan arbetet relateras till andra yrkesgrupper i vårt samhälle, vilka också 
arbetar med denna målgrupp och erhåller låg tillskriven status, exempelvis 
förskolelärare. En informant upplever att museipedagogens yrkesidentitet är 
sammanlänkad med en negativ självbild som grundar sig i att den utgörs av en äldre 
generation som fortfarande bär med sig attribut yrkesrollen tidigare kännetecknats 
med. Denna självbild talar för att yrkesgruppen är tillfälligt konstruerad, där den 
negativa självbilden av låg status inte stämmer överens med yrkesgruppens samtida 
etablering. Att museiverksamheterna formas av en hierarkisk struktur är 
informanterna eniga om, där särskiljandet av yrkesgruppens kompetenser är viktig för 
att behålla och flytta fram sin positionering. Resultatet visar på en kollektiv såväl som 
individuell kamp för yrkesgruppens etablering. Nätverk på nationell-, regional och 
lokal nivå har stor betydelse för yrkesgruppen i den mening att de utgör en mötesplats 
som ger stöd och inspiration för museipedagogerna, samt att nätverken aktivt 
fortsätter med arbetet för professionens utveckling.  
 
Utifrån besvarandet av den första frågeställningen går det att urskilja en stor 
förändring som påverkat yrkesgruppen, vilket ger svar på studiens andra 
frågeställning. När museiverksamheternas främsta fokus skiftade till att prioritera 
besökarna och den utåtriktade verksamheten i större utsträckning kom det även att 
innebära en förändring av den museipedagogiska yrkesrollen. Idag upplever två av 
informanterna att museipedagogens tillskrivna status har höjts. Även om alla 
informanter är överens om att den pedagogiska verksamhetens status höjts, så råder 
ingen konsensus bland informanterna om att den tillskrivna statusen för den saken 
höjts. Utifrån flertalet av informanternas utsagor går det att förstå situationen innan 
denna skiftning som en slags paradox, där museipedagogen som traditionellt arbetat 
med museipedagogiska arbetsuppgifter inte erhöll samma status som den pedagogiska 
verksamheten. En attitydförändring kan urskiljas gentemot den yrkesgrupp som 
traditionellt arbetar med museipedagogiska arbetsuppgifter. 
 
Ytterligare en yrkesmässig förändring som denna studie presenterar handlar om en 
omorganisering av yrkesstrukturen. Flertalet av informanterna identifierar denna 
förändring som att pedagogiken florerar inom alla delar av museiverksamheterna, 
vilket i sin tur genererat att pedagogiken får en större utbredning inom fler 
yrkesgrupper. Förändringen beskrivs som att museipedagogiska arbetsuppgifter har 
fördelats ut på fler yrkesgrupper inom museiverksamheterna, att pedagogiken ses som 
en kompetens viktig för alla yrkesgrupper. Informanterna har delade åsikter vad gäller 
om denna förändring missgynnar eller främjar museipedagogen som yrkesgrupp. Två 
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av informanterna ser denna förändring som en risk att yrkesgruppens utbildning och 
erfarenhet negligeras, att yrkesgruppens specifika och unika kompetens förbises om 
gränserna mellan yrkesgrupperna suddas ut. Detta skiljer sig från två andra 
informanter som inte upplever denna förändring som ett hot. De upplever snarare att 
pedagogikens rätta värde visar sig när förmedling ses som en arbetsuppgift för alla 
yrkesgrupper. Omorganiseringen av yrkesstrukturen illustreras i förhållande till 
Brantes O/T-relation. Museipedagogens kvot av teknikalitet kan uppfattas som låg i 
och med att yrkesgruppens traditionellt utförda arbetsuppgifter fördelats ut och utgörs 
av fler yrkesgrupper. Föreställningen om att kompetensen inte enbart behärskas av 
museipedagogerna själva står därför till grund för detta antagande.  
 
Den tredje frågeställningen berör avgörande faktorer som formar museipedagogens 
yrkesmässiga omständigheter. De faktorer som behandlas i denna studie är 
kulturpolitik och utbildning. I förhållande till dessa områden konkretiseras 
museipedagogen som en välfärdsprofession som tillvaratar medborgarnas rättigheter 
till delaktighet i kulturlivet samt realiserar kulturpolitiska beslut inom museifältet. 
Museipedagogen illustreras i det professionella landskap som en välfärdsprofession 
inom ett nytt bifogat professionsfält, nämligen kulturfältet, som avgränsar till fälten 
inom social integrering och utbildning. Vikten av praktisk erfarenhet av det 
museipedagogiska yrket samt dess starka koppling till museologisk vetenskap som 
praktiseras i praktiken betonas av informanterna. Brante beskriver dessa 
kunskapsbaser, vilka museipedagogens yrkesgrupp baseras på, som 
förtrogenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Praktiken som utgör 
arbetsuppgifterna förklaras och legitimeras genom teoretiska verktyg. Därför strävar 
museipedagogen som yrkesgrupp efter att förbättra teorianknytningen samt att vidga 
forskningsfältet. Brantes professionsteoretiska begrepp legitimitet, förtroende, 
autonomi och auktoritet sammanfattas och illustreras i O/T-relationen. 
Museipedagogen erhåller en medelhög kvot av osäkerhet som först och främst 
handlar om att den baseras på en vetenskaplig grund, vilket resulterar i att den inte 
erhåller en hög kvot av osäkerhet. Därefter kan den medelhöga kvoten förklaras 
genom förtroendet som yrkesgruppen erhåller. Förtroendet baseras dels på den 
allmänna uppfattningen av betydelsen och svårighetsgraden av den verksamhet 
yrkesgruppen utför. Informanterna är eniga om att den pedagogiska verksamheten 
erhåller ett högre värde idag än tidigare, vilket visar sig i att området är 
museiverksamheternas främsta prioritering. Verksamhetens betydelse kan därför ses 
som stor. Att kvoten av osäkerhet faller på att endast vara medelhög handlar om att 
den står i nära relation till yrkesgruppens låga kvot av teknikalitet. Förtroendet för 
yrkesgruppen kan uppfattas som låg då yrkesgruppens arbetsuppgifter fördelas ut på 
andra yrkesgrupper. Därmed erhåller museipedagogen som yrkesgrupp en medelhög 
kvot av osäkerhet. Sammanfattningsvis, museipedagogens balans enligt O/T-
relationen kan därmed illustreras som instabil. Brante menar att den rätta balansen 
som går att utvinna genom O/T-relationen är när professionen framstår som en person 
med en kompetens som för allmänheten, klienten eller staten är okända och svåra att 
behärska. Slutsatsen som går att dra utifrån denna studie, genom besvarandet av 
frågeställningarna, är att den pedagogiska kompetensen värderas högt inom 
museiverksamheterna, dock ses den inte som svår att behärska då arbetsuppgifterna 
fördelas ut på fler yrkesgrupper.  Den är inte knuten till den traditionella yrkesrollen 
som museipedagog utan omformar den museipedagogiska yrkesrollen såväl som 
andra yrkesidentiteter inom museiverksamheterna.  



 

 59 

7.2 Reflektioner 
En anledning till att jag ville utföra denna studie var för att jag ville fylla den 
kunskapslucka jag kunnat identifiera kring det outforskade området som handlar om 
den inre verksamhetens påverkan av museiverksamheterna. I studiens inledning 
argumenterar jag för att samtidens museologiska forskning fokuserar mer på de yttre 
faktorernas påverkan av museiverksamheterna, snarare än den inre påverkan som 
utgörs av museianställda. Museipedagogerna, likväl andra yrkesgrupper, är en viktig 
faktor och grundläggande resurs som påverkar museernas arbete och 
samhällsuppdrag. Därmed ser jag att studiens bidrag kan öka förståelsen för hur 
museipedagogen som yrkesgrupp kan förstås och beskrivas, hur den positioneras 
inom svenska museiverksamheter, yrkesgruppens förändring samt vilka faktorer som 
formar yrkesgruppen idag och i framtiden. Denna förståelse kan i sin tur förbättra 
museipraktikerna då förståelsen för den inre verksamheten är en del av institutionellt 
utvecklingsarbete. Jag ser därmed att det främsta bidraget av denna studie är att den 
fyller en del av den kunskapslucka jag ansåg saknades. Jag vill tro att denna studie 
även inspirerar till att samtala mer kring yrkesgrupperna inom museiverksamheterna 
och deras föränderlighet på grund av samhälleliga förändringar. Såväl inom 
museiverksamheter som inom museologiska utbildningar.  
 
Vi kan blicka tillbaka till den dramatiska frågan som denna uppsats inleds med, 
nämligen frågan om huruvida museipedagogen kan ses som en yrkesgrupp vars tid 
nalkas eller vars tid är förbi. Den huvudsakliga poängen som illustreras i denna 
uppsats är att samhälleliga förändringar ger upphov till att nya yrkesgrupper, så som 
museipedagogen, växer fram inom museiverksamheterna. Vad som är intressant med 
museipedagogen som studieobjekt är just den pågående professionaliseringen som 
skett och sker i samband med kulturpolitikens prioriteringar och att etableringen av 
yrkesgruppen avgörs av bland annat politiska beslut. I enlighet med tidigare forskning 
och informanternas uttalanden går det dra att slutsatsen kring att en förändring inom 
samtidens museiverksamheter är definitiv. I och med skiftandet av fokus inom 
museiverksamheterna har uppdraget av att visa prioriterats och tagit en allt mer 
central roll. Detta har resulterat i att även museipedagogens yrkesroll förändrats, såväl 
som andra yrkesgrupper om man ser till Sjö och Westers studie som behandlar 
intendentens yrkesroll (Sjö & Wester 2018). Denna förändring, som informanterna 
för denna studie är eniga om, har i sin tur genererat två olika svar på uppsatsens 
inledande fråga.  
 
Den första förklaringen handlar om att när arbetsuppgifterna kring pedagogisk 
verksamhet fick en mer självklar plats inom verksamheterna resulterade det i en 
upplevd förhöjd status av yrkesgruppen. Två av informanterna upplever en positiv 
utveckling för yrkesgruppen i den bemärkelsen att yrkesgruppens tillskrivna status 
höjts i och med att pedagogiken integrerats mer inom museiverksamheterna. Detta 
visar på en positiv förvandling som står i kontrast mot hur yrkesgruppen tidigare sett 
ut. Museipedagogen som yrkesgrupp har därmed till viss del nalkats i den 
bemärkelsen att på grund av att den etablerats i samklang med museiverksamheternas 
skiftande av fokus erhåller yrkesgruppen en högre yrkesstatus på svenska museer 
idag. Den andra förklaringen visar på yrkesgruppens omorganisering av 
yrkesstrukturen som genererats utifrån förändringen av museiverksamheternas 
skiftande fokus. 
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Omorganiseringen innebär för informanterna att museipedagogiska arbetsuppgifter 
fördelats ut och utförs av fler yrkesgrupper inom museiverksamheterna. Med Brantes 
O/T-relation kan denna omorganisering förstås som att museipedagogen erhåller en 
låg kvot av teknikalitet. Yrkesgruppen kan ses som utbytbar då föreställningen kring 
att de museipedagogiska arbetsuppgifterna inte endast behärskas av den yrkesgrupp 
som traditionellt arbetat med dem. Därmed kan museipedagogernas situation förstås 
som att den till viss del är förbi. Detta kan ses som en tillspetsad slutsats. Med detta 
menar jag inte att yrkesgruppens tid är över, utan snarare att yrkesidentiteten är 
omformad och definierad av sin samtid. Då fler yrkesgrupper tar sig an de 
museipedagogiska uppgifterna som tidigare förknippats med museipedagogens 
yrkesroll, förlorar yrkesgruppen legitimitet och därmed förändras yrkesidentiteten. 
Den formas av sin samtid och definitionen av den kan därmed också ses som tillfällig.  
 
Med de två olika svaren på frågan om museipedagogen är en yrkesgrupp vars tid 
nalkas eller vars tid är förbi, hävdar jag att det inte endast finns ett korrekt svar. 
Svaren visar däremot att yrkesgruppen befinner sig i en föränderlig tid där även 
museiverksamhetens organisation har en avgörande roll. Enligt min förståelse och 
värderingar går utvecklingen åt rätt håll då flertalet av informanterna hävdar en 
rörelse i positiv bemärkelse rörande den museipedagogiska verksamhetens 
positionering inom museiverksamheter. Resultatet av studien visar inte på att 
museipedagogens yrkesmässiga status går i motsatt riktning. Den blir inte sämre, utan 
bättre, om än i en annan yrkesmässigform än tidigare.  

7.3 Vidare forskning 
Då jag anser att det finns en kunskapslucka kring museianställdas påverkan av 
museiinstitutionen anser jag att vidare forskning med goda skäl bör behandla och 
undersöka området kring museianställda. Hur kan vi förstå museers förändringar om 
inte den betydelsefulla resurs som de museianställda utgör också studeras?  
 
Samhälleliga förändringar påverkar inte enbart en yrkesgrupp på en arbetsplats. I 
vidare forskning kan fler perspektiv och upplevelser från fler yrkesgrupper inom 
museiverksamheterna inkluderas. Genom att sammanföra upplevelser från olika 
yrkesgrupper kan deras positioner inom museiverksamheterna förklaras närmre, samt 
även hur dessa förändras och hur de kan förstås i relation till varandra. 
Museipedagogernas upplevelser kan studeras i förhållande till exempelvis 
museichefer eller intendenter inom museiverksamheter. Det professionsteoretiska 
perspektivet har fungerat väl i förhållande till syftet med denna studie. Med studier 
som avser att jämföra yrkesgrupper och konkurrensen mellan dem kan därför 
professionsteoretiska perspektiv användas, förslagsvis Andrew Abbots 
professionsforskning. Abbot fokuserar på rivalitet och maktförhållanden mellan 
yrkesgrupper som delar ett socialt system.  
 
Min studie koncentrerar sig på museipedagogen som yrkesgrupp oavsett inom vilken 
typ av museiverksamhet denne verkar under. Därför anser jag det som intressant om 
kommande studier studerar museipedagogen som yrkesgrupp i förhållande till 
specifik arbetsplats samt formen av hur denna museiverksamhet är organiserad. En 
sådan studie kan exempelvis koncentrera sig på statligt styrda museer och 
museipedagogerna inom dessa verksamheter. Därefter hade en jämförande studie 
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mellan olika typer av museiverksamheter varit fruktbar museologisk forskning, då en 
sådan studie i sin tur skapat ytterligare förståelse för arbetsplatsens påverkan av 
museernas yrkesgrupper och dess yrkesroller.  
 
En professionsstudie som genomförs med kvantitativ metod, exempelvis enkätstudier, 
kan visa hur vanligt förekommande upplevelser och beskrivningar kring en yrkesroll 
inom museiverksamheterna är. I vidare forskning ser jag därför det som berikande för 
det museologiska forskningsfältet att genomföra en sådan studie för att ytterligare 
skapa förståelse för museipedagogens position inom dagens museiverksamheter. Jag 
anser även att kommande studier kan inkludera och studera fler faktorer som påverkar 
yrkesgruppens omständigheter. Inom ramen för denna studie behandlas endast 
kulturpolitik och utbildning som faktorer som påverkar och kan komma att påverka 
yrkesgruppens omständigheter. I en vidare studie kan fler aktuella faktorer analyseras, 
exempelvis teknologiska och ekonomiska. 



 

 62 

Litteraturförteckning 

Abbott, Andrew Delano (1988). The system of professions: an essay on the division of 
expert labor. Chicago: Univ. of Chicago Press 
 
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber  
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur 
 
Andersson, Bengt-Erik (1985). Som man frågar får man svar: en introduktion i 
intervju- och enkätteknik. Stockholm: Rabén & Sjögren 
 
Arvidsson, Kristoffer & Werner, Jeff (red.) (2011). Konstpedagogik = Art education. 
Göteborg: Göteborgs konstmuseum 
 
Berglund, Johan (2002). De otillräckliga: en studie av personalspecialisternas kamp 
för erkännande och status. Diss. Stockholm: Handelshögskolan 
 
Brante, Thomas (2009). Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner. I 
L. Maria (Red.), Vetenskap för profession (s. 15-34). Högskolan i Borås  

Brante, Thomas (2014). Den professionella logiken: hur vetenskap och praktik 
förenas i det moderna kunskapssamhället. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Brante, Thomas, Johnsson, Eva, Olofsson, Gunnar, Svensson, Lennart G, 
(2015). Professionerna i kunskapssamhället: en jämförande studie av svenska 
professioner. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
Dagens Nyheter (2008). Per-Uno Ågren,  
https://www.dn.se/arkiv/familj/per-uno-agren/?forceScript=1&variantType=large 
(Hämtad 2019-01-30) 
 
Fackförbundet DIK (2018). DIK kommenterar ändringarna i kulturbudgeten, 
https://dik.se/om-dik/ovrigt/nyhetsarkiv/dik-kommenterar-andringarna-i-
kulturbudgeten/ 
(Hämtad: 2019-02-18) 
 
Fackförbundet DIK (2019). Lönestatistik 2019 för yrken inom kultur, kommunikation 
och reklam,  
https://dik.se/lonestatistik/  
(Hämtad: 2019-04-01) 



 

 63 

 
FUISM. Om FUISM,  
http://fuism.se/om-foreningen/ 
(Hämtad: 2019- 01- 30) 
 
Geschwind, Britta Zetterström (2017). Publika museirum: materialiseringar av 
demokratiska ideal på Statens historiska museum 1943–2013. Diss. Stockholm: 
Stockholms universitet 

Görman, Ulf (2017). Lathund för etikprövning. Lund: HT-fakulteterna Lunds 
universitet  

Hakamies, Inkeri (2017). Practice Makes ’Museum People, I: Museum & Society. 
15:2, ss. 142-152  

Hein, George E (1998). Learning in the museum. London: Routledge 
 
Hooper-Greenhill, Eilean (2000). Museums and the interpretation of visual culture. 
London: Routledge 
 
Hooper-Greenhill, Eilean (2007). Museums and education: purpose, pedagogy, 
performance. London: Routledge 
 
Hubard, Olga M. (2015). Art museum education: facilitating gallery experiences. 
New York: Palgrave Macmillan 
 
Insulander, Eva (2005). Museer och lärande - en forskningsöversikt. Göteborg: 
Statens museer för världskultur 
 
Insulander, Eva (2010). Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på 
museum. Diss. Stockholm: Stockholms universitet 
 
Klockar Linder, My (2014). Kulturpolitik: formeringen av en modern kategori. Diss. 
Uppsala: Uppsala universitet 
 
Kulturarvspolitik: regeringens proposition 2016/17:116. (2017). Stockholm: 
Riksdagens tryckeriexpedition [distributör],  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop.-201617116/ 
(Hämtad: 2019-02-01) 
 
Kulturanalys Norden (2018). Kulturpolitisk styrning: Ansvarsfördelning och reformer 
inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-tal,  
https://kulturanalysnorden.se/wp-content/uploads/2018/04/kulturpolitisk-
styrning_webb.pdf 
(Hämtad: 2019-01-31) 
 
 
 



 

 64 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. 
[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Laine, Anna (2018). Museiforskning: En översikt (Riksantikvarieämbetet FoU-
rapport) Stockholm: Riksantikvarieämbetet  
 
Ljung, Berit (2009). Museipedagogik och erfarande. Stockholm: Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet 
 
Lunds Universitet (2019). Mastersprogram i ABM,  
https://www.kultur.lu.se/utbildning/masterprogram/masterprogram-i-abm/ 
(Hämtad: 2019-02-14) 
 
Medelius, Hans, Nyström, Bengt & Stavenow-Hidemark, Elisabet (red.) 
(1998). Nordiska museet under 125 år. Stockholm: Nordiska museet 
 
Migrationsverket (2017). Nya metoder ska utveckla museers möjligheter att nå 
tredjelandsmedborgare, 
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Beviljade-
projekt/Flikar/Integration-och-laglig-migration/Museer-som-integrativa-arenor---nya-
perspektiv-och-inkluderingsmetoder.html  
(Hämtad 2019-04-08) 
 
Museiutredningen (1994). Minne och bildning: museernas uppdrag och organisation: 
slutbetänkande. Stockholm: Fritze 
 
Myndighet för Kulturanalys (2013). Skapande skola. En första utvärdering rapport 
2013:4,  
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2017/03/Skapande-skola-En-första-
utvärdering.pdf 
(Hämtad: 2019-04-04) 
 
Myndighet för Kulturanalys (2018). En lägesbedömning i relation till de 
kulturpolitiska målen. Rapport 2018:1, 
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2018/02/Kulturanalys_2018.pdf  
(Hämtad: 2019- 04-08) 
 
Myndighet för Kulturanalys (2018). Kulturvanor i Sverige 1989–2017, 
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2018/08/kulturvanor-
webb_uppdaterad.pdf 
(Hämtad: 2019-01-09) 
 
Myndighet för Kulturanalys (2018). Kulturanalys 2018: En lägesbedömning relation 
till de kulturpolitiska målen, Rapport 2018:1,  
http://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2018/02/Kulturanalys_2018.pdf 
(Hämtad: 2019-01-31) 
 
Nationalencyklopedin (2019). amanuens,  



 

 65 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amanuens  
(Hämtad 2019-03-20) 
 
Näsman, Olof (2014). Samhällsmuseum efterlyses: svensk museiutveckling och 
museidebatt 1965–1990. Diss. Umeå: Umeå Universitet 
 
Pettersson, Richard (2001). Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och 
kulturminnesvårdens etablering. Diss. Umeå: Umeå Universitet 
 
Smeds, Kerstin (2006). Om museologiska utbildningar i Sverige, I: Nordisk 
Museologi. 2006: (2), s. 136–140  

Smeds, Kerstin (2007). Vad är museologi?, I: Rig. 2007: (2), s. 65-81 
 
Svenska ICOM (2011). ICOMs etiska regler,  
http://icomsweden.se/wp-content/uploads/2010/12/etiska-regler_webb-1.pdf 
(Hämtad: 2019- 04- 03) 
 
Svenska ICOM (2017). ICOMs museidefinition,   
http://icomsweden.se/aktuellt/icoms-museidefinition/ 
(Hämtad: 2019- 04-03) 
 
Sveriges riksdag (2007). Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell 
verksamhet i skolan,  
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20071436-om-statsbidrag-till_sfs-2007-1436 
(Hämtad: 2019-02-06) 
 
Sveriges riksdag (2017). Museilag 2017: 563,  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/museilag-2017563_sfs-2017-563 
(Hämtad: 2019-02-04) 
 
Regeringskansliet (2019). Kulturdepartementet, Stockholm: Regeringen, 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/ 
(Hämtad: 2019-02-15) 
 
Sverige. Regering (2009). Tid för kultur. Stockholm: Regeringen, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/21/04/a7e858d4.pdf  
 (Hämtad: 2019-02-01) 
 
Sverige. Museiutredningen (2015). Ny museipolitik. Stockholm: Wolters Kluwer, 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/10/sou-
201589/ 
(Hämtad: 2019-02-01) 
 
Svenska för invandrare på museum (2011), Projektet Interkulturell dialog, 
http://www.sfiochmuseum.se/om-projektet/  
(Hämtad: 2019-04-08) 



 

 66 

 
Saldaña, Johnny (2013). The coding manual for qualitative researchers. 2. ed. 
London: SAGE 
 
Sundin, Olof (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Diss. Göteborg: 
Universitet 
 
Ulfsdotter Eriksson, Ylva & Flisbäck, Marita (2011). Yrkesstatus: erfarenhet, 
identitet och erkännande. 1. uppl. Malmö: Liber 
 
Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2012). Yrke. 1. uppl. Malmö: Liber 
 
Otryckt material  

Protokoll 

Riksantikvarieämbetet, Ahnlund Berg, Charlotte (2018), Museidialogen fokus 
pedagogik- sammanfattning.  

Empiriskt material  

Museipedagog 1, intervjun utfördes via telefon 2018- 12- 12 

Museipedagog 2, intervjun utfördes via telefon 2018- 12- 21 

Museipedagog 3, intervjun utfördes under ett möte 2019- 01- 16 

Museipedagog 4, intervjun utfördes under ett möte 2019- 02- 04 

Museipedagog 5, intervjun utfördes via telefon 2019- 03- 05 

Museipedagog 6, intervjun utfördes via telefon 2019- 03- 06 

 



 

 67 

Bilagor 

Bilaga 1 
 
Vid intervjutillfällena användes denna intervjuguide som stöd och utgångspunkt.  

Bakgrund 

• Hur länge har du jobbat som museipedagog?  

• Är museipedagog din yrkesmässiga titel? 

• Är du ensam pedagog eller är ni fler på din nuvarande arbetsplats?  

• Hur skulle du förklara din roll som museipedagog?  

• Har du någon utbildning inom pedagogik eller annan utbildning?  

Fördjupning 

• Hur ser du på utvecklingen av den museipedagogiska professionen?  

• Vad ser du att museipedagogerna har för status på museet?  

• Upplevs en hierarki mellan olika professioner?  

• Upplever du att museipedagogen är en legitimerad och etablerad yrkesroll på 

museet idag? 

• Kan du urskilja någon gemensam kamp för yrkesgruppen som har syftet att 

förvärva mer professionell status?  

Framtiden 

• Hur ser du på professionens framtida förändring påverkad av samhälleliga 

förändringar? (Politiska, teknologiska och inom utbildning)  

• Har du några önskemål för hur museipedagogernas professionsutveckling ska 
se ut i framtiden? 
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Följande dokument sändes ut till informanterna med avsikt att ge information om 
studiens syfte och informanternas rättigheter. Informanterna signerade dokumentet 
som intyg för informerat samtycke.  
 
 
Hej,  
 
Mitt namn är Jessica Åberg och jag läser mastersprogrammet ABM med inriktning 
museologi vid Lunds Universitet. Under våren arbetar jag med min masteruppsats 
vars syfte är att studera museipedagogers upplevelse och presentation av deras 
yrkesroll. Jag avser att skapa förståelse för yrkesrollens förändring och hur den 
positioneras på svenska museer idag. Jag har även som avsikt att studera vilka 
samhälleliga förändringar som kan komma att påverka museipedagogernas 
positionering i framtiden. 
 
Jag hoppas att du vill och har möjlighet att ställa upp för en intervju. Intervjun tar ca 
45 minuter och utformas som ett semistrukturerat samtal och om du ger ditt tillstånd 
vill jag gärna spela in den. Ljudinspelningen kommer inte att spridas till andra och i 
uppsatsen kommer alla intervjuade att vara anonymiserade. Deltagande är frivilligt 
och du har möjlighet att avbryta din medverkan i studien om du så önskar. 
 
Med vänliga hälsningar,  
Jessica Åberg 
 
 
Kontaktinformation: 
 
E-post: jessicalinneaaberg@hotmail.se 
Telefon: 0768245173 
 
Handledare: Björn Magnusson Staaf 
Institutionen för kulturvetenskaper, Box 192, 221 00 Lund 
E-post: bjorn.magnusson_staaf@kultur.lu.se 
Telefon: 0768785686 
 
 
 


