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Förord 
Museerna i skottgluggen är en undersökning av den kulturarvsdebatt som fördes i media under 

hösten 2016 och 2017. Den beställdes för att skapa en uppfattning om vilka argument som förekom 

i debatten och vilka som debatterade.  

Undersökningen är gjord av Mika Handelsman-Nielsen under en praktiktjänst vid The Unstraight 

Museum, och diskuterad och kommenterad inom ramen för forskningsprojektet Unstraight 

Research inom museer samt Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning. 

I undersökningen har huvudsakligen artiklar från den 9 september 2016 till den sista december 2017 

granskats och ordnats i fyra dominerande debattspår. Dessa går sammanfattningsvis ut på att 

kulturarvet är överpolitiserat, att gallring och bevaring av samlingar brister, och att fel sorts 

vetenskapssyn råder inom kulturarvsfältet och i museernas verksamhet. Spåret om överpolitisering 

går i två riktningar. Argumenten bakom dessa debattspår analyseras i undersökningen och ställs mot 

andra uppfattningar som också förekom i debatten. 

Museerna i skottgluggen undersöker även debattens dynamik. Hur startades den, hur upprätthölls 

den, vilka var aktiva i att underhålla den och vilken politisk färg hade tidningarna som höll debatten 

vid liv? Detta redovisas och diskuteras i undersökningen. 

Diskussionen kunde ha avslutats innan den tog fart om debattörerna hade lyssnat på forskarna inom 

fältet och på de museiprofessionella, menar Mika Handelsman-Nielsen. Så skedde inte och det är 

anmärkningsvärt. En av slutsatserna är att opinionsjournalistik kom att dominera diskussionen i 

stället för saklighet och faktakunskap i synnerhet när perspektiv som ”ett rörligt 

kulturarv”, ”marginaliserade grupper”, och begrepp som ”normkritik” och ”identitetspolitik” 

diskuterades. De begreppen påstods för övrigt dominera svenska museer – också det påståendet 

strider mot forskning inom fältet. 

Vi ser gärna att undersökningen sprids. Ange källan när materialet används. 
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Introduktion 

September 2016 blev starten för kulturarvsdebatten i Sverige. Skribenter slog larm om ett hotat 

kulturarv, om en statlig styrning av kulturarvssektorn jämförbar med östtyska metoder och 

kulturrevolutionen i Kina; om en demokrati på glid. I högt tonläge diskuterades framtiden för 

Statens museer för världskultur (SMVK), kulturarvspolitiken, arkeologiska utgrävningar och en hel 

del annat. 

Sedan debatten drog igång har ett stort medialt utrymme ägnats åt kulturarvsfrågor. Inlägg och 

kommentarer har tagit plats i tidningar, radioprogram och tidskrifter. Spåren har gått åt olika håll, 

argumenten har skiftat. Vid sidan av kulturarvsfrågorna har diskussionen också kopplat ihop 

framför allt normkritik och identitetspolitik med förhållanden inom Public Service (Sveriges Radio, 

Sveriges Television och Utbildningsradion). I viss utsträckning har även mer generella diskussioner 

om identitetspolitik och normkritik som perspektiv förekommit.1 

Debatten har blivit en mediehändelse som fått en självklar plats i årskrönikor.2 Dess genomslag har 

också synts genom att den ibland fungerat som utgångspunkt för andra mediediskussioner. 

Ledarskribenter har till exempel refererat till kulturarvsdebatten för att debattera statlig styrning 

inom andra områden.3 

Ibland har recensioner på tidningarnas kultursidor blinkat till debatten. Omdömen har framförts 

kring hur en recenserad utställning har förhållit sig till recensentens uppfattningar kring de 

kulturarvspolitiska frågor som varit föremål för diskussion.4 Debatten har också gjort avtryck i 

utländska medier och kommenterats i norska, finska och danska tidningar.5 Enligt uppgift ska den 

även ha nämnts i kinesisk media.6 

Några analyser av debattens inledande period har genomförts. Elice Norrlin skrev sitt 

examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå med titeln ”De 

intellektuellas pajkastning. En kvalitativ undersökning av museidebatten 2016” (2017).7 Hennes 

huvudsakliga syfte var att utifrån ett retoriskt perspektiv undersöka hur argumentationen framträdde 

i fyra dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Enligt 

studiens slutsatser använde skribenterna retoriska stilar som syftade till att övertyga varandra, de 

                                                 
1Lind 161002, Sellberg – Mulinari 161201, Chavez Perez 161124, Zapata 161022, Wong 170310. 
2Josefsson – Swedenmark – Ullberg 161224. 
3Hollertz 161108, Stigsson 170316. 
4 Bäckstedt 161011; Forsberg 171228. 
5Ströjer Kappel, Kristeligt Dagblad 171010, al Fakir, P, Hufvudstadsbladet, 161015, Klassekampen 161118a,  

Klassekampen 161118b.   
6Wong, O, ”Museidebatten”, Ola Wongs blogg, http://olawong.squarespace.com/ola-

wong/2016/11/10/museidebatten.html, hämtad 180306. 
7Norrlin 2017. 

http://olawong.squarespace.com/ola-wong/2016/11/10/museidebatten.html
http://olawong.squarespace.com/ola-wong/2016/11/10/museidebatten.html
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identifierade sig med varandra alternativt motsatsen, beroende på vilka diskurser de tillhörde. 

Museerna spelade en stor roll i debatten och bidrog till diskurstillhörigheter. 

Anders Högberg, professor i arkeologi, gjorde en granskning som presenterades i 

artikeln ”Museidebatt med åsikter utan vetenskapligt stöd”, publicerad i kulturtidskriften Respons 

(2/2016).8 Han använde sig av de artiklar som hunnit publiceras vid tidpunkten för studien, med 

fokus på den generella kritiken av verksamheten på Sveriges kulturhistoriska museer. Primärt var 

han intresserad av hur kulturarv och Sveriges museer beskrevs och hur detta relaterade till forskning 

inom området. Beskrivningarna innehöll tre argument. Dessa var idén om att museernas 

verksamheter dominerades av normkritik, idén att museernas uppgift var att skildra dåtiden och idén 

om att förståelsen av kulturarv som något som handlar om traditionell förvaltning stod i konflikt 

med en förståelse som gick ut på kulturarv i rörelse. Slutsatserna handlade om att dessa idéer inte 

hade någon vetenskaplig grund och istället byggde på vad han kallade för skribenternas ”egna 

fakta”.9 

Norrlins och Högbergs analyser kommer längre fram att användas för att kontextualisera argument 

och bidra till en fördjupad förståelse av vad som framkommit i föreliggande undersökning. Vissa 

överlappningar finns mellan de två studierna och denna. Delvis används samma material, men den 

här undersökningen omfattar en längre tidsperiod och har ett mer omfattande empiriskt material 

med intresset riktat mot argumentens utbredning och stöd i olika tidningar. Precis som i Elice 

Norrlins studie görs även här en närläsning av argumentationen. En ytterligare skillnad är att den 

här undersökningen innefattar frågor kring debattens dynamik. 

Upplägget för den fortsatta undersökningen ser ut så här: Nedan följer en genomgång av materialets 

framtagningssätt. Därefter en presentation av debattens dynamik bland annat genom siffror på 

antalet publiceringar som stödjer olika argument, tidningars politiska tendenser som stödjer olika 

argument liksom retoriska uttryck. Detta följs av en redovisning av debattens övergripande 

argument. Till sist några avslutande ord. 

Avgränsningar och metod 

För den här undersökningen har en avgränsning gjorts till argumenterande texter kring 

kulturarvsfrågor i dagspress. Det har med något undantag inneburit artiklar på tidningarnas ledar- 

och kultursidor. Startdatum är september 2016 då debatten drog igång genom en artikel av 

Kinakännaren och journalisten Ola Wong (Svenska Dagbladet den 28 september 2016). Texten var 

bland annat baserad på ett rapportutkast av Ann Follin som journalisten kommit över. Ann Follin är 

                                                 
8Högberg 2016. 
9Högberg 2016. 
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överintendent för Världskulturmuseerna. Ola Wongs artikel var en vidareutveckling av en kortare 

kolumn på samma tema som han skrivit i tidningen några veckor tidigare.10 

Slutdatumet för undersökningen har bestämts till den 31 december 2017.11 Datumet är valt utifrån 

att perioden har erbjudit ett tillräckligt stort material för en analys av debattens övergripande 

idémässiga innehåll. Men det är också satt av det praktiska skälet att tid behövts för 

sammanställning och bearbetning inför rapportens färdigställande under våren 2018.   

Kungliga Bibliotekets databas Svenska Dagstidningar har använts för att identifiera debattinlägg. 

Databasen innehåller digitaliserade dagstidningar. Sökningar i databasen har kompletterats, vilket 

beror på att lagen om pliktexemplar av elektroniskt material i dagsläget inte möjliggör för Kungliga 

Biblioteket att tillgängliggöra artiklar som finns bakom betalvägg på internet. Identifieringen av 

dessa artiklar på nätet har förutsatt att dessa nämnts i artiklar i den digitaliserade pappersversionen. 

När så skett har de enskilda texterna sökts fram via en sökmotor. 

En annan avgränsning är att studien enbart inbegripit argumentation kring kulturarvsfrågor på en 

generell nivå. Detta motiveras av de många debattinlägg som rörde analyser av kulturarvspolitiken 

på just en övergripande nivå och uppfattningar om styrningen av fältet generellt. 

I debatten fanns också argument kring mer konkreta frågor. Exempel på detta var diskussioner av 

hyressystemet för museerna, Världskulturmuseernas organisation och lokaler. Dessa frågor av mer 

specifik natur har inte ingått i arbetet. 

Det har visat sig att mönstren i argumentation hos skribenter när det gällt de generella frågorna, inte 

behövt hänga ihop med mönstren i argumentation i de specifika frågorna. Skribenter som framfört 

oförenliga argument kring den statliga kulturarvspolitiken i stort, har kunnat vara överens om 

specifika sakfrågor. Tydligaste exemplet är hyressystemet för museerna där en majoritet av de 

skribenter som kommenterat detta har delat uppfattningen om att systemet med marknadsbaserade 

hyror så som det ser ut nu behöver förändras. 

Materialet har hanterats genom att de argument som förekommit oftast i materialet har kartlagts. 

Därefter har en närläsning gjorts för att granska det idémässiga innehållet. 

I arbetet har frågor ställts kring hur olika argument beskrivits och vilken ideologisk närvaro som 

kopplats ihop med dem. Ideologi har här getts en bred innebörd och omfattar i enlighet med 

                                                 
10Wong 160909, 160928. 
11För kulturarvsrelaterade artiklar 2018, se tex Meidell, ”Låt 2018 starta med en museidebatt” Västerbottens-

kuriren, ”Alliansen måste stoppa den röda aktivismen, Expressen 180221, Lifvendahl, T ”Regeringens kulturpolitik 

minskar mångfalden” SvD 180228. 
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statsvetaren Yannis Stavrakakis förståelse. Ideologier är enlig honom ”betydelsebärande 

konstruktioner (strukturer av föreställningar, konstruktioner av verkligheten, diskursiva praktiker) 

genom vilka samhället produceras och våra handlingar inom detta ges skäl och riktning.”12 

Frågor som rör debattens dynamik bidrar till en förståelse för de kartlagda argumentens 

sammanhang och förutsättningar. Kontextualiseringen av politiska tendenser har ibland fått hjälp av 

Anders Högbergs studie, men även utgått från argumenten i det undersökta källmaterialet och syftar 

till att belysa beskrivningar av museernas arbete som står i uppenbar motsättning till vetenskaplig 

forskning eller annan kunskap om samma sak. Ofta har det rört frågor kring normkritik, 

identitetspolitik men det har också handlat om hur svensk statsförvaltning fungerar. 

Debattens omfattning, utbredning och dynamik 

Antalet unika inlägg i debatten har uppgått till 97 stycken. Det totala antalet publiceringar är 140 

stycken. Den högre siffran handlar om att ett och samma inlägg publicerats i flera olika tidningar. 

Idéer om en politisk styrning av kulturarvssektorn har varit centrala i debatten. Debatten inleddes 

med en kritik mot det som ansågs vara en överpolitisering som hotade kulturarvet. Denna åsikt är 

debattens mest framträdande problembeskrivning. Artiklar som stött en sådan linje har haft ett 

numerärt medialt övertag jämfört med artiklar där motsatta uppfattningar förts fram. 

Totalt 45 unika artiklar stödde det argumentet. En skribent har skrivit elva av dessa artiklar. Det 

totala antalet publiceringar uppgick till 63 stycken. Därtill fanns några artiklar som inte stödde det 

bredare argumentet om en överpolitiserad styrning generellt, utan påpekade inslag av detta i mer 

begränsad omfattning. 

Sammanlagt 19 unika artiklar innehöll argumentation som pekade på att idén om en överpolitisering 

som hotade kulturarvet var felaktigt.  Antalet publiceringar var 26 stycken. 

Balansen i stöd för de olika argumenten räknat i publiceringar illustreras i stapeldiagrammet nedan 

och visar att överpolitiserings-texterna var fler än dubbelt så många. 

 

  

                                                 
12 Stavrakakis 1999, s. 101. 
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Tabell 1. Publiceringar av argumentet att en överpolitisering hotar kulturarvet respektive 

argument om att argumentet saknar grund. 

   

Publiceringarna som gav stöd åt de respektive argumenten kan vidare kopplas till politisk tendens 

på de tidningar som de publicerats i. Politisk tendens har listats med hjälp av Nya Lundstedts 

Dagstidningars definitioner. Av diagrammet framgår hur materialet - antalet publiceringar, ej antalet 

unika artiklar - fördelat sig på tidningar med olika politiska tendenser. 

Politisk tendens har enbart angivits i samband med sådana artiklar som antingen är skrivna av 

tidningens egna medarbetare eller har köpts in till ledarsidan. När externa skribenter, till exempel en 

politiker eller kulturarvsprofessionell, gjort ett debattinlägg i en viss tidning, har inte den tidningens 

politiska tendens räknats. Inte heller då en skribent från en viss tidning svarat på ett debattinlägg i 

en annan tidning. Valet motiveras av att mediekulturen framträder i debatten; ofta får personer som 

är adresserade svara genom replik. Det tillhör god journalistisk sed. Skulle alla texter som 

publicerats i debatten listas med respektive politiska tendenser skulle siffrorna visa hur många 

publiceringar i olika tidningar som gjorts och vilka argument som förts fram. Det blir mindre 

talande för vilka argument själva tidningen för fram. Det är just det senare, vad tidningar själva vill 

stå för, den politiska tendensen, som intresset är riktat mot här. 

Det rör sig om 62 respektive nio publiceringar som kan granskas utifrån tidningarnas politiska 

tendens. De 62 publiceringarna som stödde argumentet om en överpolitisering som hotade 

kulturarvet fördelade sig enligt diagram 1. 
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Diagram 1. Politisk tendens i de tidningar där argumentet om att en överpolitisering hotar 

kulturarvet publiceras. 

 

Kommentar: Tidningens politiska tendens för en av publiceringarna har inte kunnat fastställas och 

redovisas därför inte i diagrammet. Detta beror på varierande politisk tendens. 

 

Som diagrammet visar dominerade tendenserna moderat / oberoende moderat / konservativ liksom 

liberal / oberoende liberal / frisinnad liberal som båda hade 23 stycken publiceringar var. Därefter 

följde kategorin opolitisk / oavhängig / oberoende / politisk obunden med åtta publiceringar, följt av 

centerpartistisk med fem publiceringar. Kategorin borgerlig / oberoende borgerlig hade två och 

oberoende socialdemokratisk hade en publicering.13 

Av de åtta artiklarna listade i kategorin ”Opolitisk / Oavhänging / Oberoende / Politiskt obunden” 

var flera artiklar också samtidigt publicerade i andra tidningar. Av dessa har inte någon 

sampublicering skett med socialdemokratiska / vänsterorienterade tidningar. I flera fall har däremot 

sampublicering skett med tidningar med olika borgerliga tendenser. Diagrammet visar att tidningars 

politiska tendenser hade betydelse för publiceringen av uppfattningar om att en överpolitisering 

hotar kulturarvet. En överpolitisering som ansågs dominerad av normkritik och identitetspolitik, 

vilket behandlas vidare nedan. Mönstret visar att den absolut övervägande majoritet som givit plats 

åt denna argumentation var borgerliga tidningar, och bland dessa var det främst 

konservativa/moderata och liberala. 

                                                 
13Resultatet avspeglar ägarförhållanden inom mediesektorn. 

Moderat/Oberoende moderat/Konservativ 23 st

Liberal/Oberoende liberal/Frisinnad liberal 23 st

Centerpartistisk 5 st

Borgerlig/Oberoende borgerlig 2 st

Opolitisk/Oavhängig/Oberoende/Politisk obunden 8 st

Oberoende socialdemokratisk 1 st
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I nästa avsnitt redovisas hur denna åsikt tog sig uttryck. I stor utsträckning handlade det om en 

kritik av vad som av debattörerna förstods som en styrning dominerad av vissa perspektiv. I stor 

utsträckning handlade det om normkritik och identitetspolitik, men även om intersektionalitet, 

postkolonialism och postmodernism. 

När det gäller de nio publiceringar för påståendet att överpolitiseringsargumentet saknar bärighet, så 

placerade dessa sig som följer i diagram 2. 

 

Diagram 2. Publiceringar som ifrågasatte argumentet om en överpolitisering som hotade 

kulturarvet       

 

Diagram 2 visar att oberoende liberala / liberala tidningar dominerar. Även för det motsatta 

argumentet dominerar således motsvarande politiska tendens. En skillnad som framträdde var att 

inga andra borgerliga tendenser än liberala har noterats för publicering av argumentet att kulturarvet 

inte skulle vara hotat av en överpolitisering – även om vi vid en jämförelse mellan för och emot 

åsikten kan konstatera att antalet publiceringar i de liberala tidningarna om att en överpolitisering 

förekommer står 23 publiceringar för medan 9 st. är emot. 

En annan iakttagelse som gjorts är att medarbetare på samma tidning i flera fall har framfört 

uppfattningar som i grundläggande avseenden för debattens huvudfrågor skiljt sig åt. Dels har det 

framträtt skillnader mellan skribenter på ledar- och kultursida och dels har det framträtt skillnader 

mellan skribenter på en viss tidnings kultursida.14 

                                                 
14Rubin DN 161001 (kultur), Hilton DN 161004 (kultur), Helmerson DN 160930 (ledare), Björkman DN 161005 

(ledare); Linderborg AB 161003 (kultur), Virtanen AB 161007 (kultur), Dahlberg Expr 161002 (ledare), Pihl Expr 

(ledare), Forsberg Expr 161011 (kultur), Wirtén Expr 161009, 161015 (kultur).     

Oberoende liberal/Liberal 7 st Oberoende 1 st Oberoende socialdemokratisk 1 st
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Skribenterna 

De flesta skribenterna bidrog med ett inlägg var, medan några bidrog med fler artiklar. Sex stycken 

som stödde argumentet om en överpolitisering som hotade kulturarvet deltog med mellan två och 16 

unika artiklar. Gruppen bestod av fyra ledarskribenter och två medarbetare från Svenska Dagbladet. 

Gemensamt för de skribenter som stödde den här åsikten var en större likhet i argumentationen. Det 

gäller både en större likhet i vilka argument som fördes fram liksom även vilka retoriska uttryck 

som användes. Detta behandlas mer nedan. Vad gällde debattörer som argumenterade mot idén om 

en överpolitisering som hotade kulturarvet, framträdde större skillnader i innehållet. 

Fyra av ledarskribenterna var knutna till nyhetsbyråer. Ibland har artiklarna från nyhetsbyråerna 

varit publicerade med skribentnamn. I de fall texter inte publicerats med namn har de i denna 

undersökning kunnat kopplats samman med artikelförfattaren genom att samma text i annan tidning 

publicerats med skribentens namn. 

Två ledarskribenter var knutna till Svenska Nyhetsbyrån (SNB), tidigare Högerpressens nyhetsbyrå. 

De producerar huvudsakligen ledare åt borgerlig press. En skribent, möjligen två, var knutna till 

Liberala Nyhetsbyrån, som producerar texter till opinionssidor. 

De fyra skribenterna med den minsta gemensamma nämnaren att argumentet om en överpolitisering 

som hotade kulturarvet inte hade någon bärighet, skrev mellan två och fyra unika artiklar var. Av 

dessa publicerades alla artiklar en gång förutom ett av debattinläggen som publicerades åtta gånger. 

Gruppen bestod av kulturministern, SMVKs överintendent och två kulturskribenter. Den större 

heterogeniteten inte bara i professioner och argumentation, syntes även i att kritik framförd av 

denna grupp även kunde riktas mot andra i den här gruppen. Både den förda kulturarvspolitiken 

(kulturministern) liksom styrningen av SMVK (överintendent Ann Follin) blev föremål för kritik. 

Det är således just den gemensamma nämnaren kring att argumentet om överpolitisering saknar 

bärighet, som samlar dessa skribenter till en grupp. 

Mönster framträdde även kring vilka professioner som torgförde vilka argument.  Av de artiklar som 

stödde argumentet om en överpolitisering som hotade kulturarvet såg det ut så här: Av 26 skribenter, 

varav två skrivit en text gemensamt, skrev 17 ledarskribenter i borgerliga dagstidningar och fyra av 

dessa knutna till nyhetsbyråer. Två var forskare i litteraturvetenskap, en var landsantikvarie och 

länsmuseichef. Tre var kulturskribenter. En av dessa var även kulturchef och också det enda 

exemplet på en journalist från en icke-borgerlig tidning i den här gruppen. Hon skrev för en 

oberoende socialdemokratisk tidning. Tre var politiker för Liberalerna, varav två skrev en 

gemensam text. Två var journalister, varav en skrev på nyhetsplats och den andra på olika sidor i 

tidningen. 
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Om man tittar närmare på de sjutton ledarskribenterna, framträdde även ett annat mönster, nämligen 

kring antalet som var eller hade varit knutna till tankesmedjan Timbro. Tio av ledarskribenterna var 

eller hade varit knutna till Timbro. Två av dem hade fått stipendium från Timbro. Resterande åtta 

hade haft någon eller flera av följande kopplingar: varit redaktör för Axess magasin eller Smedjan, 

Timbros web-baserade tidning, gjort program för Axess tv, varit assisterande redaktör, eller givit ut 

litteratur för tankesmedjan. Utöver gruppens ledarskribenter knutna till Timbro, hade tre av de 

övriga skribenterna som bidragit med inlägg i debatten haft Timbro-kopplingar. 

När det gällde skribenterna som argumenterade emot påståendet om en överpolitisering som hotade 

kulturarvet var det 15 skribenter som framförde detta i 19 artiklar, varav två av dem i en gemensam 

artikel. Fyra skribenter skrev mellan två och tre unika artiklar där de framförde det argumentet. 

Sex personer var kulturskribenter. Lika många var forskare med anknytning till kulturarvsfrågor, en 

var kulturministern, en var överintendent på SMVK och en var författare och skribent. 

Vid en jämförelse av de båda grupperna och deras professioner konstateras att borgerliga 

ledarskribenter har haft en stor betydelse för torgförandet av argumentet om en överpolitisering som 

hotade kulturarvet. 

Retoriska uttryck   

Iakttagelser har även gjorts kring mönster när det kommer till retoriska uttryck. På en övergripande 

nivå kan undersökningen visa att skribenter som torgfört åsikten om en överpolitisering som hotar 

kulturarvet i mycket större utsträckning än andra skribenter har uppvisat en retorisk 

samstämmighet. 

En stor likhet har uppträtt när det gällt val av vilka frågor som lyfts och utifrån vilka infallsvinklar 

samt med vilka begrepp så skett. Några exempel: normkritik som hot, statlig styrning av 

kulturarvssektorn som uttryck för demokratiskt underskott – liksom för att tydliggöra det senare har 

jämförelser av styrningen med totalitära ideologier varit vanligt förekommande infallsvinklar. 

Dessutom har begrepp som folkets fostran, pekpinnar, propaganda, queer- och 

rasifieringsutbildningar och kulturrevolutionen i Kina använts flitigt. 

Också Elice Norrlin diskuterar i sitt arbete begreppsanvändning. Hon identifierar uttryck för vad 

hon kallar för intertextuella kedjor. Med det avser hon hur texter bundits samman med varandra 

genom att liktydiga begrepp med samma innebörd använts, till exempel ”tillfälliga intellektuella 

trender” och ”trendteori”.15 

                                                 
15Wong 160928 respektive Helmerson 160929. Exemplet hämtat ur Norrlin 2017, s. 20 f. 
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Ett annat mönster handlar om att journalisten Ola Wong flera gånger kommit med nya debattinlägg 

då det uppstått stiltje i debatten. Debattens start i september 2016 och det spår i debatten som 

startade hösten 2017 och handlade om arkeologiska utgrävningar är tydliga exempel. I båda fallen 

hade Ola Wong publicerat artiklar som under den närmsta efterföljande tiden fick ett antal gensvar. 

Vid just dessa tillfällen uppvisades även mönstret att Ola Wongs artikel gjordes till en källa för 

andra skribenter och att de vinklar och begrepp han använde återkom i de efterföljande texterna. 

Även debattens andra två spår initierades av Ola Wong. 

Skribenter som stött argumentet om en överpolitisering som hotat kulturarvet har även använt sig av 

spektakulära strategier, såsom användandet av ett inofficiellt utkast till myndighetsrapport16, liksom 

bruket att hänga ut enskilda tjänstepersoner som kritiserats för bristande kompetens. Att kritisera 

exempelvis politiker eller myndighetschefer för bristande kompetens är att betrakta som en del av 

mediekulturen. Att däremot göra samma sak med enskilda tjänstepersoner, såsom mellanchefer i 

statliga organisationer torde inte vara lika vanligt.17 

Språkmässigt har spektakulära uttryck präglade av en journalistisk debattgenre återkommit. Detta i 

motsats till ett språkbruk i högre grad präglat av en journalistisk genre grundad i saklighet och 

objektivitet. Ett retoriskt inslag handlade om det frekventa användandet av överord som 

symboliserar uttryck för ett demokratiskt underskott. Nämnas kan hänvisningar till svenskt 1970-

tal, kulturrevolutionen i Kina och östtyska metoder. Ett annat exempel är att begreppen normkritik, 

identitetspolitik, postmodernism och postkolonialism återkommande har hanterats på ett osakligt 

vis, det vill säga på sätt som strider mot dessas akademiska innebörder. Formuleringar och ordval, 

vars laddningar främst kopplas samman med andra genrer än saklig debatt har också förekommit. 

De åsyftade ordvalen i exemplen är understrukna: En skribent replikerade en annan: ”Det är henne 

du pissar på.” om en adresserad skribents uppfattade syn på museianställda.18 Och: ”Ingen av 

drevmakarna visste ett skit om vad vi i panelen skulle komma fram till.”19 liksom ”I mångfaldens 

namn, har en statligt finansierad arbetsgivare förhört sin personal om hur de knullar och vad de tror 

på.”20 

En debattstart som väckte uppståndelse 

Som nämnts startade debatten med en artikel av Ola Wong i Svenska Dagbladet (oberoende 

moderat) inför att SMVKs överintendent Ann Follin skulle lämna en rapport till regeringen om 

myndighetens ekonomi och framtid. Texten var bland annat baserad på ett opublicerat utkast till 

                                                 
16Wong 160928. 
17Brown – Wong 161009, Wong 161012, Wong 161020, Wong 170926. 
18Wong 161012. 
19Linderborg 161003. 
20Linderborg 161003. 
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Ann Follins kommande rapport som Ola Wong hade läst och artikeln var en vidareutveckling av en 

kortare kolumn på samma tema som han skrivit i tidningen några veckor tidigare.21 

Stödd på SMVKs internkommunicerade rapportutkast, och på formuleringar hämtade ur 

International Council of Museums (ICOM) etiska regler samt på sin läsning av Miljöpartiets 

rapport ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet”, menade Ola Wong sig kunna se en politisering av 

museerna som gick ut på att ”uppfostra besökaren till att stötta politiken”. Han drog slutsatsen att 

museerna skulle föra ut propaganda och att kulturpolitiken helt hamnat på 

villovägar: ”Världskulturmuseerna är ett mikrokosmos av en kulturpolitik som gått vilse i 

postkolonialt tänkande och en kvävande norm av normkritik. Den växer ur en populistisk idévärld 

där tron på objektiva fakta förnekas”.22 Kulturarvspolitiken jämfördes vidare med 

kulturrevolutionen i Kina.23 

Hans kritik och problembeskrivning fick snabbt stort medhåll. På en vecka hade nio skribenter, 

framför allt ledarskribenter i borgerlig press, repeterat Ola Wongs problemformuleringar. En 

politiserad styrning som handlade om normkritik och identitetspolitik med målet att uppfostra 

besökarna slogs gång på gång fast.24 Inte bara problemformuleringar utan även begrepp återkom, 

såsom politisering, uppfostra besökarna, kulturrevolutionen i Kina,25 samt formuleringar med 

synonym betydelse. 

Olika källor användes som stöd för argumenten. De källor som etablerades i början kom även att 

användas fortsättningsvis. Ola Wongs andra artikel och hans kontakter inom kulturarvssektorn 

lyftes ofta. Boken ”Det sista museet” (Timbro) som kom tidigare samma år var en annan källa. 

Bokens författare var Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap, tidigare chefredaktör för Axess 

och kulturdebattör. Ofta återkommande var även Miljöpartiets rapport ”Kulturen – det fjärde 

välfärdsområdet”. 

Andra källor var citat, dels från kulturminister Alice Bah Kuhnkes statssekreterare Per Ohlsson 

Fridh. Oftast använt av dessa var: ”Politiken måste lämna det här synsättet att kulturarvet är, liksom 

cypriotiska krukskärvor i en monter”.26 

Omedelbara reaktioner: ”Brist på journalistiskt arbete” 

De problemformuleringar som först framfördes av Ola Wong fick en hel del reaktioner i början av 

                                                 
21Wong 160909, 160928. 
22Wong 160928. 
23Wong 160928. 
24

  Helmerson 160930, Ohlsson 160930, Haage 160930, Braw 160930, Dahlberg 161002, Linderborg 161003, Hollertz 

161003, Björkman 161005, Holmberg 161005. 
25 Wong 160928, Johansson 161010, Wong 170515 ”revolutionsmuseum i Kina”, Johansson 170825. 
26Braw 160930. 
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debatten. En typ av reaktion handlade om ett bristande journalistiskt arbete.27 Det ifrågasattes om 

Ann Follins rapport hade lästs.28 Istället påpekade man att skribenterna under den första veckan 

enbart stödde sig på Ola Wongs läsning och kritik av det utkast till rapport som han hade tagit del 

av. En iakttagelse som den här undersökningen ansluter till. 

Alex Voronov, politisk redaktör på Eskilstuna-Kuriren (liberal), sa till exempel att ”om kollegorna 

hade gjort sitt jobb – gått till källan istället för att kommentera utifrån en kommentar – hade 

diskussionen inte behövt hamna fel från början.”29 Frågan restes också om Ola Wong över huvud 

taget hade läst rapporten. Diskrepansen var stor mellan hans återgivning av ett rapportutkast och 

den rapport som väl publicerades.30 

Kritiken kring ett bristande journalistiskt arbete handlade även om att de påstådda förhållandena på 

SVT och UR inte hade undersökts.31 Debatten och dess start handlade om dessa olika spår, men i 

och med den här kartläggningens avgränsningar lämnas diskussionerna rörande SVT och UR 

utanför. 

Även om kritik framfördes kring brister i journalistiskt arbete, ägnades de flesta reaktioner åt de 

åsikter som lyftes fram. Sju skribenter; tre forskare, tre kulturskribenter och kulturministern 

publicerade texter. Dessa redovisas nedan vid genomgången av debattens mest förekommande 

argument. 

En viktig iakttagelse i undersökningen handlar om debattens fortsatta utveckling. Trots inlägg som 

bidrog med sakupplysningar av olika slag, kom inte argumentationen om en överpolitisering som 

ansågs hota kulturarvet att avföras från diskussionen.32  

Något som skulle komma att förändra sig i den fortsatta debatten var däremot den initiala balansen 

mellan artiklar som stödde olika argument. Som redan nämnts var det många fler artiklar med 

argumentet om en överpolitisering som hotade kulturarvet än antalet artiklar som pekade på 

bristande bärighet i en sådan argumentation. 

                                                 
27Ramnehill 161007, Voronov 161005, Virtanen 161007; Wirtén 161009, Wirtén 161015. 
28Voronov 161005. 
29Voronov 161005. 
30Virtanen 161007; Wirtén 161009. 
31

 Ramnehill 161007, Chukri 161007.   
32 Helmersson 160930, Ohlsson 160930, Braw 160930, Dahlberg 161002, Linderborg 161003, Hollertz161003, 

Holmberg 161005, Wong 161007, Pihl 161007, Berggren161007, Johansson 161010, Forsberg 161011, Wong 161012,  

161018, 161020, 161022, Lundberg 161027, Boscanin 161104, Hollertz 161108, Wong 161112, Johansson 161126, 

Luthersson 161128, Helmersson 170118, Wong 170517, Pihl 170518, Johansson 170826, Jonlund - Nylander 170904, 

Wong 170926. 
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”En räddhågsen tysthetskultur” och fyra debattspår 

Ett argument som framfördes under den första tiden handlade om att den normkritiskt och 

postkolonialt präglade kulturpolitiken kraftigt påverkade arbetsvillkoren för 

kulturarvsprofessionella. Ola Wong skrev: 

”Flera av varandra oberoende källor berättar hur rädda de är att utställningar som ’Playground’ ska 

genomsyra museernas hela verksamhet [Playground var en utställning om normer visad vid 

Världskulturmuseerna, red. anm.]. ’Det finns helt enkelt noll utrymme att uttrycka avvikande åsikter 

kring detta’, säger en källa. /…/ ’Fokus på våra möten är hela tiden att locka minoriteter och hbtq-

personer till museerna, retoriken är hela tiden att vi är alldeles för vita, alldeles för 

heterosexuella.”33 

I en annan artikel av samma journalist: ”Min inbox är fylld av mejl som berättar om en räddhågsen 

tysthetskultur och politisering. De kommer från landet runt. De som har karriären framför sig vågar 

inte gå ut med namn. En handläggare på Riksantikvarieämbetet berättar att de som försökt invända 

mot de nya påbuden om ’normkritisk handläggning’ blivit ifrågasatta som illojala, vilket skapat 

stora arbetsmiljöproblem.”34 

Den här bilden etablerades framför allt under den första veckan. Problembeskrivningen återfanns i 

sex artiklar, varav tre skrivna av Ola Wong. Källor till påståendet var genomgående Ola Wongs 

artiklar och hans namngivna och icke-namngivna kulturarvsprofessionella kontakter.35 

En debatt som skulle väcka stor uppståndelse var nu igång. Under debattens första två månader 

publicerades mer än hälften av inläggen, 72 stycken från mitten av september till novembers utgång 

2016. Avstamp togs ofta i idéer som i stor utsträckning handlade om SMVKs framtid, det första och 

största spåret. Det kom att följas av tre mindre debattspår. 

När kulturarvspropositionen började diskuteras och längre fram offentliggjordes blev kommentarer 

med utgångspunkt i det politiska skeendet kring propositionen ett andra spår. Kommentarer gjordes 

i samband med offentliggörandet av propositionen, av dess lagrådsremiss, utskottsbehandling och 

omröstning i riksdagen. Detta spår var tillsammans med det tredje, det kring arkeologiska 

utgrävningar, avsevärt mycket mindre i antalet artiklar än det som berörde SMVK. 

Därefter kom ett ännu mindre fjärde spår som löpte vidare ur det arkeologiska spåret. Ola Wong 

gick, månaden efter hans artikel om arkeologiska utgrävningar, ut med en text i vilken han breddade 

                                                 
33

 Wong 160928. 
34

 Wong 161007. 
35

 Wong 160928, Helmersson 160930, Braw 160930, Wong 161007, Berggren 161007, Wong 161012. 
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frågor kring det materiella kulturarvet och bredvid åsikter om utgrävningar också lyfte fram frågor 

om försäljning av museers föremål. I artiklarna diskuterades arkeologisk forskning, utvecklingen 

inom kulturarvssektorn och uppfattningar om postmoderna ingångar i kunskapsproduktioner liksom 

om identitetspolitik. 

Inlägg som kommenterade det första och andra spåret uppvisade större likheter än vad fallet var 

med det tredje och fjärde spåret som dock också uppvisade flera gemensamma drag. Ytterligare 

jämförelser görs nedan, men först ska källanvändningen för de två första spåren beskrivas. 

Spår ett och två: Överpolitisering 

Samma mönster av källanvändning som presenterats ovan upprepades av dem som argumenterade 

för att en överpolitisering hotade kulturarvet. Källor som användes i debatten var exempelvis Ola 

Wongs artiklar, formuleringar hämtade ur International Council of Museums (ICOM) etiska regler 

och Miljöpartiets rapport ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet”. 

Här kommer nämnda Johan Lundbergs resonemang, som återfinns i en artikel som ingick i 

debatten, att presenteras med viss utförlighet av flera skäl. Dels är det tydligt och representativt för 

fler skribenter som står för argumentet om en överpolitisering, hans bok – utgiven av Timbro – 

hänvisas till som källa av ett flertal av dessa skribenter, liksom den rapport han tog upp. 

Johan Lundberg: 

”Men faktum är att exakt en vecka före kulturministerns artikel [som argumenterade för vikten av 

en från politiken självständig kulturarvssektor], presenterade Kulturrådet sin broschyr ’Queer 

kultur’. Dess budskap pekar i en helt annan – ja, man kan nog lugnt säga i en direkt motsatt – 

riktning än den av kulturministern angivna. 

Hur kommer det sig? Kulturrådet är ju, för att citera dess hemsida ’en myndighet under 

Kulturdepartementet’, som har fått ’i uppdrag från regeringen eller sin styrelse att arbeta med bland 

annat ”tvärsektionella frågor’. Och tvärsektionella är onekligen de HBTQ-frågor som diskuteras i 

broschyren.”36 

Längre fram i texten skriver Lundberg: 

”Skriften i fråga ger uttryck för exakt samma slags ideologiska styrning av kulturarvsverksamhet 

som den som jag påtalade i min bok ’Det sista museet’ från i våras. Där pekade jag till exempel på 

hur man från Riksutställningars sida gett rådet att ’kliva av’ till de museichefer som inte är beredda 

att underställa museiverksamheten i dess helhet normkritiska och identitetspolitiska direktiv.”37 

Johan Lundberg gjorde en genomgång av kulturrådets broschyr. Förslagen handlade i hans läsning 

                                                 
36

 Lundberg 161027. 
37

 Lundberg 161027. 
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om ”ett renodlat ideologiskt perspektiv” utifrån ”hur kulturverksamheter på mer genomgripande sätt 

ska kunna underställas ett ”intersektionellt perspektiv”. Det sistnämnda definierades av Lundberg 

som att det i verksamheten ”analyseras hur olika maktordningar baserade på kön, ras, sexualitet, 

funktionalitet och klass samverkar med varandra på olika sätt och skapar ojämlikheter, 

diskriminering och förtryck.”38 

Citaten ses här som en kedja av argument som stödjer åsikten om överpolitisering. Ministerns ord 

om avstånd till politiken saknade enligt Lundberg trovärdighet för att Kulturrådet, som 

organisatoriskt ligger under ministerns departement, gav ut en broschyr om hur institutioner skulle 

kunna integrera intersektionalitetsperspektiv i verksamheten. Den sista förutsättningen för 

argumentationen var att skribenten förstod intersektionalitet som att detta analytiska begrepp 

uttryckte en specifik ideologi, vilket i skribentens förståelse – mot den akademiska betydelsen –

medförde slutsatsen om att intersektionalitetsperspektiv handlar om politik, inte vetenskap.   

Med den argumentationskedjan som grund kom skribenten fram till att ”Den genomideologisering 

av verksamheten som man nu efterlyser framstår därtill som oförenlig med den betoning av vikten 

av att kulturen förblir autonom visavi den politiska makten som kulturministern själv omfattar.” 

Han och flera med honom såg med andra ord en motsättning i självständiga kulturarvsinstitutioner 

om dessa i sina verksamheter använde sig av intersektionella perspektiv (liksom de andra 

perspektiven som kritiserades, såsom normkritik, postkolonialism och identitetspolitik). 

Detta föranledde Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell att formulera en replik. Han förhöll 

sig inte explicit i sitt svar till den generella kritiken om en överpolitisering som hotade kulturarvet. 

Istället påminde han om regeringsuppdraget att fungera som strategisk myndighet för främjande av 

hbtq-frågor i kulturen. Och att värnandet av konstens och kulturens frihet förutsatte offentlig 

finansiering. Utan denna skulle möjligheterna att ta del av kulturlivet begränsas till enbart vissa 

grupper. 39 

Beskrivningar av de perspektiv som ansågs överpolitisera kulturarvet innefattade normkritik och 

identitetspolitik och de konsekvenser sådana perspektiv tänktes riskera att få.40 Det rörde sig både 

om konsekvenser för kulturarvet liksom om konsekvenser för samhället i stort. 

                                                 
38Lundberg; 161104 
39Forssell 161109. 
40Dessa gav stöd för att någon eller flera av begreppen/idéerna normkritik, identitetspolitik, postmodernism, 

postkolonialism präglade den politiserade styrningen: Helmersson 160930, Ohlsson 160930, Braw 160930, 

Dahlberg 161002, Linderborg 161003, Hollertz 161003, Holmberg 161005, Wong 161007, Pihl 161007,  Berggren 

161007, Johansson 161010, Forsberg 161011, Wong 161012, Wong 161018, Wong 161020, Wong 161022, 

Lundberg 161027, Boscanin 161104, Hollertz 161108, Wong 161112, Johansson 161126, Luthersson 161128, 

Helmersson 170118, Wong 170517, Pihl 170518, Johansson 170826, Jonlund-Nylander 170904, Wong 170926. 



22 

 

Med statsvetaren Yannis Stavrakakis terminologi, vars förståelse av ideologi-begreppet 

presenterades inledningsvis, kan dessa åsikter, föreställningar eller konstruktioner av verkligheten 

ses som den ideologiska närvaro som argumentet om överpolitisering laddats med. 

Anders Högberg relaterade i sin studie det ofta torgförda påståendet att normkritiska perspektiv 

dominerade museernas verksamhet till existerande forskning. Han konstaterade mot bakgrund av 

forskningsresultat att normkritiska perspektiv förekom i museernas verksamheter men att påståendet 

om att de dominerade dessa saknade stöd.41   

Högbergs studie erbjöd sakupplysningar adresserade till de dominerande argumenten i debatten 

kring överpolitisering och annat. Han förklarade och motiverade även normkritikens närvaro på 

kulturhistoriska museer.42 Ett av flera användningsområden för användningen av normkritiska 

metoder var att nå en fördjupad kunskap i det förändringsarbete som handlar om att hantera brister i 

utställningar och vidareutveckla verksamheten.43    

Att tjänstemän på svenska museer använder (norm)kritiska analyser är nödvändigt, framhöll Anders 

Högberg. Dessa analyser kunde om de gjordes på vetenskaplig grund utveckla praktikerna utan att 

kompromissa med kulturhistoriskt innehåll eller göras till partipolitik. Museer skulle samtidigt 

skyddas från normpolitik, i motsats till normkritik. Det förra förstods som ”När rimliga krav på 

erfarenhetsbredd i museernas verksamhet förvandlas till blinda identitetspolitiska 

representationskrav, när normkritik blir till förtäckt normförsvar av outtalade värden.”44    

Hur såg då den kritik ut som Anders Högberg kan sägas adressera i sin artikel? Val av formuleringar 

och begrepp tydliggör hur många skribenter såg styrningen som minst sagt präglad av olika 

problematiska perspektiv. Expressens (liberal) politiska redaktör Anna Dahlberg talade om 

en ”överordnad ideologi i form av identitetspolitik”,45 Ola Wong menade att normkritik och 

postkolonialism blivit ”närmast överstatlig religion”,46 och flera, bland andra Lars Anders 

Johansson, kulturansvarig på Timbro, framförde att identitetspolitiken ”blivit överideologi”.47 

Också Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk), var överens med 

beskrivningen och såg hur MP:s kultursyn blivit regeringspolitik. Det hade enligt Åsa Linderborg 

inneburit att ”normkritiken upphöjts till östtysk metod”.48 Hennes resonemang berömdes av flera 

bland annat av Lukas Berggren, chefredaktör för Världen Idag (borgerlig), som i debatten såg ett 
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uppvaknande: ”Alldeles för få är det som tidigare har påpekat det orimliga i att normkritiken – helt 

okritiskt – görs till norm.”49 

Avståndet mellan politik och kulturarv ansågs vara för litet. Kulturministern höll inte armlängds 

avstånd till fältet, ansåg Ola Wong och flera med honom.50 Uttrycket användes ofta när en styrning 

av kulturarvet framhölls. Kulturavsfrågorna sågs som politiserade.51 

Ledarskribenten Hanna Marie Björklund skrev bland annat i Hallands Nyheter (centerpartistisk), att 

hon främst såg propaganda i museipolitiken52 och Karin Pihl, också ledarskribent, tog i Expressen 

upp vad hon såg som en ”överpolitisering och ideologisering [som] förolämpar kulturarvet.”53 

Ibland specificerades kritiken till att inte adressera hela kulturarvssektorn utan till att enbart gälla 

museerna.54   

Flera stödde sig i sin argumentation kring överpolitisering på formuleringar hämtade ur 

International Council of Museums (ICOMs) etiska regler. Genomgående användes ett urval av 

formuleringar för att ge stöd åt idén att museer användes på andra sätt än vad som var tanken. Sättet 

på vilket ICOMs etiska reglerna användes i argumentationen utgör ytterligare exempel på 

spektakulära strategier, (som lyftes i samband med att mönster kring retoriska uttryck 

uppmärksammades under avsnittet om Debattens dynamik). 

Först ut var Ola Wong i sin artikel från den 28 september 2016. I den presenterade han sin läsning 

av delar av utkastet till Ann Follins rapport som handlade om museernas samhällsroll och uttryckte 

att 

”Problemet är att Follins förslag har väldigt lite med de tre Stockholmsmuseerna och deras 

samlingar att göra. De handlar om kulturhistoria. /.../ Risken är därmed stor att man kan komma att 

bryta mot museernas egna etiska regler. International Council of Museums (ICOM) slår fast att 

museers primära uppdrag är att förvärva, bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet 

och inte låta sig styras av ’tillfälliga intellektuella trender’.”55 

Jakob Sidenvall liksom Liberalernas Birgitta Ohlsson formulerade sig snarlikt.56 I Ohlssons text är 

termen primär borttagen, vilket kanske kan bero på att formuleringen inte finns i ICOM:s etiska 

regler. Istället skrev hon: 
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”Deras [SMVK] uppdrag är enligt International Council of Museums (ICOM) att förvärva, bevara 

och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet och inte låta sig styras av ’tillfälliga 

intellektuella trender’. I postmodernismens tidevarv blir deras roll därför viktigare än någonsin. 

Som folkbildare ska de sprida objektiv kunskap. Uppgiften är att informera – inte uppfostra.”57 

Hanteringen av ICOM:s regler i debattinläggen omgärdades av olika problem. Vid sidan av 

felaktiga citeringar, handlade ett annat problem om att det selektiva urvalet av formuleringar 

gjordes på ett sådant sätt att det gav en förvanskad bild av reglernas innebörd. 

Formuleringen ”förvärva, bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet” användes på 

ett sådant sätt att det framstod som att detta skulle vara överordnat annat innehåll i reglerna. Något 

som inte är fallet. 

Formuleringen är hämtad från den andra principen som rör riktlinjer för hantering av just samlingar. 

Stycket som introducerar avsnittet med rubriken ”2. Museer med samlingar förvaltar dessa till 

förmån för samhället och dess utveckling”, lyder som följer: 

”Princip: Museer ansvarar för det materiella och immateriella natur- och kulturarvet. Styrelser eller 

motsvarande och de som i övrigt har att göra med tillsyn och strategisk inriktning i museerna har 

som sitt främsta ansvar att skydda och främja detta arv och också de personella, fysiska och 

finansiella resurser som avsatts för detta ändamål.”58 

Hänvisningar gjordes till de etiska reglerna för att hämta stöd för olika typer av kritik. En kritik 

handlade om vad som sågs som ett problematiskt samhällsengagemang. Här är det därför relevant 

att påminna om andra delar av de etiska reglerna. I den fjärde principen sägs att ”Det är viktigt att 

museer ser till att utveckla sin utbildande roll och att locka till sig så många som möjligt från det 

samhälle, den ort eller grupp som de tjänar. Interaktion med det samhälle som är uppdragsgivare 

och främjandet av dess kulturarv utgör en väsentlig del av museets bildande roll.”59 

Just att museers samhälleliga roll lyfts som något problematiskt berörs under debatten i en intervju 

som UNESCO genomförde med Katherine Hauptman, ordförande för svenska sektionen av ICOM. 

Hon tog i intervjun upp att organisationens start 1946 kom ur övertygelsen om museers viktiga 

samhällsroll. Hon tog också upp att museers roll inte förändrats. En förskjutning hon däremot 

iakttagit är att det som tidigare varit självklart kring att kulturpolitiskt stå för mänskliga rättigheter, 

något som museer gjort och gör, inte längre är självklart.60 Hon sa 

”Numer råder det inte konsensus om de kulturpolitiska värderingarna. Då har det plötsligt blivit ett 
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politiskt ställningstagande att jobba med mångfald, trots att man jobbar på samma sätt som man har 

gjort tidigare. Om man nu tycker att det är ett politiskt ställningstagande, då är ju slutsatsen att 

museer alltid har varit politiska och alltid kommer vara det. Samtidigt är det klart att det är politik 

att vilja skapa demokrati och värna om mänskliga rättigheter, för det finns ju politik mot det också. 

Men det är inte samma sak som att ställa sig bakom ett parti. Det är att ställa sig bakom de 

internationella konventionerna kring mänskliga rättigheter.”61 

Flera hänvisar som Birgitta Ohlsson till vikten av att inte låta sig styras av ”tillfälliga intellektuella 

trender”. Här åsyftar skribenterna de perspektiv som de menar karaktäriserar en överpolitisering 

som normkritik, postmodernism och andra perspektiv. Formuleringen ”tillfälliga intellektuella 

trender” är hämtat ur ett stycke av ICOM:s etiska regler kring ”Samlingarnas egenskap av 

primärmaterial”. Där står att läsa att ”Normer och riktlinjer för ett museum bör klart ange 

samlingarnas betydelse som primärmaterial. Riktlinjerna bör också understryka att detta synsätt inte 

är bestämt av tillfälliga intellektuella trender eller av gammal vana i museivärlden.”62 

Formuleringarna om ”av gammal vana i museivärlden” nämns inte av någon av de skribenter som 

hänvisar till ICOM:s etiska regler. Både Anders Högbergs studie liksom flera av de 

kulturarvsprofessionella som tog plats i debatten för att peka på den bristande bärigheten i åsikten 

att en överpolitisering hotar kulturarvet, uppehöll sig vid frågan om vanor eller tradition i 

museipraktikerna när de motiverade nödvändigheten av normkritiskt arbete.   

Formuleringarna från ICOM:s etiska regler användes också för att kritisera museers och arkeologers 

tolkningspraktik. Den kritiken presenteras nedan. Här är det relevant att nämna att den första av 

principerna som ICOM:s etiska regler presenterar är följande: ”Museer bevarar, tolkar och främjar 

olika sidor av människans natur- och kulturarv.”63 

När kulturarvspropositionen i maj 2017 började diskuteras i media återkom samma form av kritik 

som tidigare kring att en överpolitisering hotade kulturarvet. När det gällde argumentet om avstånd 

mellan politik och kulturarv som Alice Bah Kunhke tidigare framhållit mot sina kritiker, menade 

exempelvis Ola Wong däremot att propositionen skulle leda till en ordning där ”normkritiska 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) blir politisk överrock åt museerna”.64 En myndighet där, enligt 

Wong, ”identitetspolitiken och new public management håller på att spåra ur”.65 Efter att ha gått 

igenom vad han såg som brister i propositionen var hans slutsats att Riksdagen antingen skulle 

stoppa eller skriva om den. 
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Riksantikvarie Lars Amréus tillbakavisade kritiken om RAÄ som politisk överrock och påpekade 

att ”Det uppdrag som myndigheten fått handlar om att stödja museiverksamheten, inte styra den. 

Museerna kommer även i fortsättningen att självständigt svara för innehållet i sin verksamhet.”66  

Han förhöll sig inte till åsikten att en överpolitisering hotade kulturarvet utan uppehöll sig vid den 

kritik som formulerats mot myndigheten. 

Förutom att detta andra spår – där kulturarvspropositionen diskuterades – delade mönstret att 

använda samma källor som det första spåret kring SMVK, fanns även en stor likhet i argumentation 

och retoriska uttryck. 

Den 22 maj 2017, dagen innan Riksdagen skulle rösta om kulturarvspropositionen, gick Alice Bah 

Kuhnke ut med en artikel. I den adresserade hon sina kritiker och skrev att ”Konsten och kulturen, 

liksom kunskapen och forskningen, måste stå fri från politiska diktat. Denna frihetsprincip är 

ledstjärnan i den kulturarvsproposition som nu ligger för beslut hos de folkvalda.”67 

Värt att understryka är att Riksdagens omröstning antog propositionen med en bred majoritet. Något 

som bland annat resulterade i en ny museilag och skydd mot politisk inblandning i verksamheten.68 

Spår tre: Oro för att styrningen av vad som gallras och bevaras brister 

I augusti 2017, nästan ett år efter att debatten dragits igång, kom en artikel som startade det tredje 

spåret, nu handlade det om arkeologiska utgrävningar. Också i det här spåret framfördes åsikten om 

en statlig styrning men argumenten såg till viss del annorlunda ut än tidigare. Även här handlade 

kritiken om att styrningen av kulturarvet brast på grund av ideologiska inslag även om talet om 

ideologi var något nedtonat gentemot tidigare. 

Främst kritiserades en bristande statlig styrning för ett problematiskt ekonomiskt tänkande. En 

formulering som användes var exempelvis ett ”snedvridet marknadstänkande”.69 Det ska jämföras 

med det tidigare spåret där ideologikritik främst handlade om normkritik och identitetspolitik, (men 

även om postmodernism, postkolonialism och intersektionalitet). En annan skillnad handlade om att 

nu kopplades statlig styrning endast till ett så avgränsat fenomen som arkeologiska 

uppdragsutgrävningar. 

När detta tredje spår drogs upp påminde dynamiken om hur den såg ut när debatten i stort drogs 

igång. Ola Wong skrev en artikel om arkeologers hantering av fornfynd. Hans uppfattning var att 
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hanteringen präglades av godtycklighet, gallringen innebar, menade han, att föremål slängdes som 

borde bevaras. Fokus var hur det fungerade vid arkeologiska undersökningar som genomfördes 

genom uppdragsutgrävningar. Han stödde sin argumentation på två arkeologer han intervjuat samt 

på rapporter och arkeologiska förundersökningar om utgrävningar från Riksantikvarieämbetet. Den 

arkeolog som själv arbetade med uppdragsutgrävningar citerades med orden att ”det ofta är en 

stående order från länsstyrelserna att så få fynd som möjligt ska tillvaratas.”70 

Precis som vid debattens start i september föregående år följde på starten av det tredje spåret att 

framför allt ledarskribenter i borgerlig press repeterade kritiken och argumentationen. Och precis 

som tidigare framträder mönstret att det var just Ola Wongs artikel liksom hans kontakter som 

användes som källa/ källor och citerades av andra. 

En annan likhet handlade om att flera av inläggen liksom tidigare inlägg präglades av en 

opinionsjournalistisk debattgenres överord och målande uttryck. I en artikel jämfördes hanteringen 

och gallringen av arkeologiska fynd med Kulturrevolutionen i Kina,71 i en annan med bokbål under 

Nazi-Tyskland.72 

Förutom Ola Wong, skrev två politiker för Liberalerna i en gemensam artikel samt fem 

ledarskribenter om dessa frågor. Artikeln från politikerna skiljde sig från övriga debattörer så till 

vida att den inte hade sin huvudfokus vid de arkeologiska utgrävningarna. Den publicerades 

samtidigt som de arkeologiska artiklarna, kritiserade utgrävningarna som hastigast, men 

kommenterade framför allt andra frågor i debatten. 

Samtliga skribenter, förutom två ledarskribenter från Svenska Nyhetsbyrån (SNB), skrev varsin 

artikel med en publicering per artikel och repeterade mycket av det Ola Wong formulerat. SNB:s 

skribenters artiklar publicerades fyra respektive tio gånger. 

De flesta hänvisade till felaktiga ekonomiska synsätt, vad som av Ola Wong formulerades som 

ett ”snedvridet marknadstänkande”.73 Som redan nämnts var kritiken av de ideologiska inslagen 

något nedtonad. Mer plats fick den dock, också genom mer målande formuleringar, hos Fredrik 

Haage, på ledarsidan i Smålandsposten (moderat) Han uppfattade   

”nonchalans från vänstern och högern och att det påminner om hur mycket svensk kultur som ligger 

prisgivet åt detta kallblodiga ideologiska samförstånd – när de svenska stadskärnorna förstördes på 

1960- och 1970-talet var det en kulturvandalism i det politiska handslagets tecken. Vänstern och 
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högern var i stort sett överens om att det var modernt och lönsamt med lådmiljöer istället för den 

där puttenuttiga staden som vägrade vara spegel av kommunpamparnas självbild.”74 

Haage menade också att 

”Vi ser resultatet av något av det sämsta inom två ideologiska världar: Vänstern har till sitt vanliga 

modernistiska historieförakt adderat en postmodern multikulturalism som skär sig emot kontinuitet 

och platsförankring, fenomen som reduceras till irriterande påminnelser om verkligheten. Och den 

liberala borgerligheten, framför allt inom Moderaterna, har odlat en glättig form av ekonomism som 

fått urarta till allt från ämbetsverk som leker hyressättare till skolentreprenörer som leker 

betygsättare och exploatörer som leker kulturvårdare.”75 

Ledarskribenten Agnes Karnatz var lika oroad: 

”Det är populärt att peka på tidigare makthavares beslut att förstöra historiskt värdefulla föremål 

eller byggnader. Det kan handla om allt från bokbål under kinesiska kejsare och tyska nazister till 

rivningshysterin i svenska städer på 1960- och 1970-talen. Kritiken mot historiens ogärningar är 

befogad, men vi som lever nu bör se till att inte göra samma misstag.”76 

Och ledarskribenten Lars Anders Johansson:   

”Att staten aktivt medverkar till att sådana lämningar förstörs är en skandal. Totalitära ideologier 

har i alla tider strävat efter att skriva om historien så att den passar de egna syftena. För att 

underlätta har man utplånat spåren efter den verkliga historien. Under kulturrevolutionen i Kina 

försökte man få bort allt gammalt för att få in det nya och mängder med antika föremål och 

kulturvärden förstördes och gick förlorade för evigt. /.../ [Ä]ven i Sverige har kulturarvet länge varit 

satt på undantag. Samma häxbrygd av kulturradikalt historieförakt och missriktad 

marknadsrationalism som utplånade de svenska städerna då politiker o stadsplanerare beredde plats 

åt motortrafikleder och Domus-varuhus håller idag på att beröva oss oersättliga fynd från det 

förflutna. Staten har blivit kulturarvets fiende i en tid när kunskaper om historien ter sig angelägnare 

än på länge.”77 

En ytterligare skillnad i denna kritik av statlig styrning är att balansen i politiska tendenser för 

tidningarna som publicerade inläggen ser annorlunda ut än vid tidigare två debattspår. Medan 

tidigare spår innehöll en större blandning av olika politiska tendenser med ett stort inslag av 

liberaler, fanns här en koncentration av moderata och konservativa tendenser. Tabell 2 nedan 

illustrerar detta. 
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Tabell 2 Politiska tendenser för artiklar som kritiserar styrning av utgrävningar 

 

Argumentationen bemöttes av Carolina Andersson, arkeolog vid Riksantikvarieämbetet. Hon 

uppehöll sig inte vid att arkeologiska utgrävningar skulle vara ett resultat av statlig styrning av 

kulturarvsområdet utan lyfte den vetenskapliga grunden för regelverket vid gallring. Hennes artikel 

publicerades i tre av de fyra tidningar som Lars Anders Johanssons artikel publicerats i, och därtill i 

ytterligare en tidning. Carolina Andersson adresserade i sin artikel framför allt Lars Johan 

Anderssons text, men också till Ola Wongs artikel. 

”Av texterna får man intrycket att värdefulla kulturföremål som borde bevaras, systematiskt förstörs 

vid arkeologiska utgrävningar. Det stämmer inte. 

     Att allt material från arkeologiska undersökningar inte sparas är inte kontroversiellt bland 

arkeologer. /.../ Att spara allt detta är inte motiverat, varken vetenskapligt eller av kostnadsskäl. /.../ 

Det har dock förekommit att metallföremål med ett högt vetenskapligt värde och bevarandevärde 

kasserats. Det är beklagligt. Det strider dessutom mot Riksantikvarieämbetets regelverk, som 

betonar att gallring av fynd alltid ska göras med stor försiktighet och tydligt motiverat utifrån den 

vetenskapliga inriktning som beslutats.”78 

Spår fyra: Kulturarvsfältets och museologins vetenskapssyn debatteras 

Månaden efter att det tredje spåret startade gick Ola Wong ut med en artikel i delvis samma ämne. 

Han kompletterade de arkeologiska frågorna med ett tema om försäljning av föremål från museer 

och ett nytt spår drogs snart upp. Fem artiklar skrevs som ägnades åt utveckling inom 

kulturarvssektorn med speciellt fokus på arkeologer, på postmoderna ingångar i vetenskaplig 

kunskapsproduktion, liksom på identitetspolitik. Återigen fick kritiken av en statlig styrning större 

utrymme (än motsatta inlägg) i artiklarna som publicerades och återigen var det ideologiska inslag 

som diskuterades. 

Spår fyra var det enda spåret där diskussionen fördes helt utan inlägg av ledarskribenter. Istället var 
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författarna Ola Wong, två arkeologer, en professor i praktisk filosofi samt en landsantikvarie och 

tillika länsmuseichef. Spåret präglades i mindre grad än andra spår av uttryck för debattgenren. 

Något som eventuellt kan hänga samman med yrkestillhörigheterna hade betydelse för retoriska 

uttryck och konfliktlinjer. 

Ola Wong lyfte intervjuer med kulturarvsprofessionella och dokumentation av försäljningar för att 

driva argument om avsättning av museers föremål. Andras inlägg diskuterade utvecklingen av 

kulturarvssektorn med hänvisning till projektet Agenda kulturarv och 

Riksantikvarieämbetets ”Vision för kulturmiljöarbetet 2030”. 

Ola Wong ansåg att ”Medan arkeologer slänger tusenåriga föremål håller museer på att sälja sina 

samlingar. Samtidigt har regeringen gett de statliga museerna fria händer att gallra föremål. Vad 

händer med det materiella kulturarvet i Sverige?”79 Han skrev vidare om kulturarvstjänstemän med 

en vilja att  

”helst få bort samlingarna för att kunna ägna sig åt samtidspolitik. En ny inflytelserik grupp 

arkeologer gräver överhuvudtaget inte i jorden längre, utan ägnar sig åt att kritisera andra 

arkeologer (gärna döda) för diverse tankebrott. Grävandet efter sanningen om det förflutna är alltså 

inte deras mål.”80 

Kritiken av en statlig styrning fick nu delvis nya inslag. Tidigare i debatten hade inte arkeologerna 

som profession gjorts ansvariga för den hantering av kulturarvet som uppfattades som förfelad. I 

och med ovanstående artikel av Wong repeterades den kritik som förekommit innan – och vilken 

kommer beskrivas nedan – kring vad som ansågs vara ett problematiskt samtidsfokus och där 

kulturarvstjänstemän fått klä skott som budbärare av politikernas ärenden där dagsaktuella politiska 

behov tänktes styra. Nu med tillägget att de drivande inte längre enbart bestod av politiker och 

kulturarvstjänstemän, utan även av arkeologer. Underförstått postmoderna arkeologer. 

Texten gjorde att arkeologen och arkeologihistorikern Ingrid Berg replikerade:  

”I sin krönika i SvD (26/9) målar Ola Wong upp en bild av en svensk kulturarvspolitik som förstör, 

gallrar och nedmonterar museernas samlingar i samarbete med postmoderna arkeologer. /.../ Enligt 

Wong är dessa arkeologer enbart intresserade av samtida identitetspolitik och har gjort karriär på 

att ’problematisera’ kulturarvet. Han insinuerar även att dessa arkeologer och kulturarvsarbetare, 

tillsammans med politiker, medvetet vill få bort samlingarna av ideologiska skäl. Det är en nidbild 

av arkeologisk forskning och av kritisk humaniora som inte grundar sig på verkligheten.”81 

Hon fortsatte: ”Slutligen vill jag poängtera att arkeologer ingalunda ser sig själva som 
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ett ’världssamvete’, som påstås i krönikan. Men att bortse ifrån det faktum att arkeologi och 

kulturarv har använts för politiska syften genom historien är naivt.”82 

Ingrid Bergs artikel mötte reaktioner. Först ut var Per Bauhn, professor i praktisk filosofi och 

debattör. Han skrev 

”För Berg handlar det istället om att ’rätt’ berättelse ska framställas på museerna – och där traskar 

hon patrull med historiens alla kulturpolitiker som tjänat idealet om det politiskt korrekta – som 

bokstavligen betyder att det är det politiskt lämpliga snarare än det sanna som ska gälla som korrekt 

verklighetsbeskrivning. Den typen av kulturarvshantering kan vi klara oss utan.”83 

Och något senare gick arkeologen Alexander Gill ut och framförde uppfattningen att Ingrid Bergs 

tillbakavisande av arkeologers ansvar för nedmontering var felaktig. Han skrev 

”På hösten år 2000 sjösattes projektet Agenda kulturarv. Intresset för identitetsfrågor i 

kulturmiljövården och på museer kan spåras tillbaka till denna händelse. Initiativet togs av en grupp 

chefer på Riksantikvarieämbetet, länsmuseer och länsstyrelserna som ville förändra arkeologernas 

arbete så att den bättre stämde överens med samhällets behov. Ambitionen var att kulturmiljövården 

skulle bli ett instrument för att möta upp integrationspolitiken och mångfaldssamhället. /.../ I 

praktiken innebar Agenda kulturarv en maktförskjutning där de historiska experternas inverkan över 

representationen av det förflutna minskade. /.../ Agenda kulturarv lever ännu kvar i förvaltningen. 

Utställningen ”History unfolds” på Historiska museet (som pågår till den 19 november), där 

konstnärer beretts plats för sina tolkningar, är ett exempel på maktförskjutningen. 

Riksantikvarieämbetets ”Vision för kulturmiljöarbetet 2030” är ett annat. Kulturmiljöförvaltningen 

ska fortsatt vara ett instrument för att nå integrationspolitikens mål och vara till nytta för samhällets 

behov.”84  

 

Artikeln fick Birgitta Johansen, landsantikvarie och länsmuseichef, att gå in i debatten. Hon hade 

varit en av dem som lett arbetet med Agenda kulturarv. ”Det skulle kunna vara smickrande att ha 

varit med i ett projekt som startade en stor förändring. Tyvärr tror jag inte vi gjorde det. /.../ För mig 

handlade Agenda K bland annat om att avtäcka hur kulturarvet används i politiska syften.”85 

Johansen kommenterade på olika sätt Alexander Gills resonemang och menade bland annat att 

”den maktförskjutning Gill ondgör sig över var väl motiverad. Kulturarvet marginaliseras om det 

enbart ska ses som en angelägenhet för experterna. /.../” Men, fortsätter hon, ”Maktförskjutningen 

har idag gått för långt. Jag känner mig främmande inför ett ’kulturarvande’ där människors känslor 

och föreställningar regerar. Jag känner mig orolig över att det verkar vara viktigare att representera 

en grupp och tänka rätt än att ha kunskap och kompetens. En enfaldig identitetspolitik hotar 
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legitimiteten.”86 

Arkeologiska frågor har under hela den undersökta perioden tydligt förekommit debatten. I slutet av 

perioden skedde en förändring av vilka som förde samtalet kring arkeologi och kulturarv. 

Ledarskribenter hade ersatts av professioner kopplade till dessa frågor och samtalet kom att föras på 

ett i hög grad annorlunda sätt. 

För att avsluta delen om debattspår 

Några kritiska röster höjdes mot debattinnehållet. Som redan nämnts bemöttes åsikter om att en 

överpolitisering hotar kulturarvet intensivast under debattens första vecka, medan det blev glesare 

mellan sådana påståenden längre in i debatten. Flera av dessa initiala artiklar adresserade frågorna 

om de politiska ramar som museerna är styrda genom och den samhällsroll som de har att spela.87 

Museers integritet betonades, samtidigt som kritiken om ett för kort avstånd mellan politik och 

kulturarv påpekades vara felaktig.   

Ansvarig minister Alice Bah Kuhnke bemötte åsikten om överpolitisering i två artiklar i debattens 

tidiga skede. Hon avfärdade i dessa idéerna om att styrningen skulle vara ideologisk och att hon 

skulle ge normkritiska uppdrag. Hon skrev bland annat om vikten av ”att frigöra 

kulturarvsinstitutionerna, däribland museerna, från politiken.”88 

Anna Källén, docent i arkeologi, skrev att ”debatten ignorerar decennier av forskning och drar 

därför felaktiga slutsatser om relationen politik och kulturarv.” Hon framförde också 

att ”kulturhistoriska museer är och har alltid varit politiska institutioner. Förutom i rent 

parlamentariskt demokratisk mening genom inriktning och andra ramar för verksamheten som 

formuleras från politiskt håll, så genom samhällets politiska strömningar.”89 

Mårten Snickare, professor i konstvetenskap, tog i sin tur tog upp värdet av det samhällsengagerade 

museet och skrev att ”ett opolitiskt museum, som vänder sig bort från sin samtids brännande frågor, 

är inget alternativ.”90 Han gjorde en historisk genomgång av museernas utveckling och förändring. I 

och med framväxten av specialiserade museer; 

”skildes [natur] från kultur, konst från vetenskap, europeiskt från icke-europeiskt. Så växte 

efterhand de museer fram som vi är vana vid idag. De formades av motstridiga ideal: 

medborgartanken, allas rätt till kunskap och skönhet, idén om Europas kulturella överlägsenhet. De 

är alltså inte några objektiva kunskapsförmedlare.”91 
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Flera bemötte kritiken som riktats mot framför allt normkritik. Kerstin Smeds, historiker och 

professor i museologi, påpekade också att normkritikens närvaro inte kunde tas till intäkt för en 

politisering. Den uppfattningen stämde helt enkelt inte.92 Hon påpekade att ”Den konflikt som nu 

seglat upp för hundrade gången är bara en variant av den som existerat sedan museernas begynnelse 

– den mellan museernas uppgift som å ena sidan samlingsförvaltande, i vetenskapens tjänst, och en 

publiktillvänd pedagogisk å den andra.”93 

Fredrik Svanberg, då forskningschef på Historiska museet, och Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare 

vid Institutet för språk och folkminnen, upplyste att dagens uppgifter i mycket har handlat om 

att ”komma till rätta med kända historiska missförhållanden i museipraktikens val av vem och vad 

som ska ställas ut och berättas om, inte om att cementera identiteter.” De skrev vidare om en 

traditionalism i historieskrivningen och pekade på att många rapporter genererat stor kunskap om 

ensidighet i framställningen av historiska människor och teman, när det kommer till frågor om kön, 

ålder, hudfärg, sexualitet, minoritetsfrågor, liksom brister i arbetet med frågor kring religion och 

religiöst kulturarv.94 

De liksom andra påpekade också en felaktig begreppsanvändning: 

”Kritiken kretsar till stor del kring begreppet identitetspolitik, med vilket sagda skribenter menar sig 

kunna fånga in en förvånande lång rad teorier och perspektiv som normkritik, intersektionalitet och 

postkolonial teori. Dessutom förfäktas en politisering av kulturvetenskapliga teorier där det som 

stämplas som ’identitetspolitik’ också anses vara vänsterideologi.”95 

Kulturskribenten och författaren Per Wirtén beskrev debattläget i termerna ”Återigen kunde hela 

mattan av trötthet över kulturkritiskt tänkande rullas ut. I den ligger allt sammanrört i en obegriplig 

gegga, utan distinktioner eller egentlig vilja att förstå. Svårförenliga synsätt som ”postmodernism” 

och ”identitetspolitik” smackas ihop, som om de vore samma sak.”96 

Några begripliggjorde kritiken mot intersektionalitet, normkritik, postkoloniala respektive 

postmoderna teorier genom att placera in den på en ideologisk höger-vänsterskala och såg kritiken 

som ett utslag av konservatism. Fredrik Virtanen på Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk) 

skrev: ”Högern har i alla tider bekämpat progressivitet där den dykt upp. /.../ Och den hårda 

vänstern tycker att normkritikvurmarna sabbar den breda klasskampen med sitt egoistiska tjafs. Om 

någon nu undrade hur Åsa Linderborg hamnat bland högern i denna fråga.”97 
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En annan ingång till att förstå motståndet mot teorier och perspektiv som normkritik, 

intersektionalitet och postkolonial analys var att dessa hotade ett tidigare tolkningsföreträde. En av 

dem som företrädde detta var författaren och skribenten Maria Ramnehill i Fria Tidningar (ob). 

Hon skrev: ”Man säger det aldrig rakt ut men känslan är ändå att det är något mer som skaver. Ska 

verkligen vem som helst få ta plats på samma villkor som vi vanliga normsvenskar?”98  

Och Johan Hilton, författare och kulturskribent, på Dagens Nyheter (ob lib):  

”Personligen misstänker jag snarare att motståndet delvis handlar om någonting annat, nämligen 

insikten om att tolkningsföreträdet där ’förvaltande av kunskap’ som vissa ledarskribenter efterlyser 

aldrig har varit just så objektivt eller ens expertmässigt som man låtsas. Då blir det enklare att vifta 

bort oss som vill få del av historien med orden att vi vill ”fostra människor i den rätta läran”. Tja, 

det vill vi kanske. På samma sätt som andra vill fostra oss i gungflyuppfattningen om att det finns 

en strängt objektiv historia, ett strängt objektivt urval, en objektiv berättelse.”99 

Det är intressant att notera är att 2017 års nummer av tidskriften Current Swedish Archeology rörde 

frågor som kulturarvsdebatten tog upp. Numrets tema var ”The changing roles of archaeology in 

Swedish museums”.100 

En genomgång av argument 

Efter att ovan ha presenterat fyra tematiska huvudspår belyser undersökningen nu några av de 

argument som användes inom spåren. Det första argumentet berör korrekta och problematiska bruk 

av normkritik och identitetspolitik. Det andra handlar om befarade samhälleliga konsekvenser av en 

statligt styrd kulturarvspolitik. Det tredje argumentet undersökningen granskar är påståendet att ett 

problematiskt samtidsfokus äventyrar fackkunskapen om det förflutna. Det fjärde argumentet som 

lyfts är att forskningens syn på kulturarv som något i rörelse ses som uttryck för politiskt tyckande i 

motsättning till en traditionell förvaltning av kulturarvet. 

Ett korrekt och ett problematiskt bruk av normkritik och identitetspolitik 

Bland flera av de skribenter som ägnade sig åt att värdera främst normkritik och identitetspolitik, 

visar undersökningen att en uppdelning mellan uppfattningar om ett korrekt och ett problematiskt 

bruk av normkritik och identitetspolitik användes i argumenteringen. Detta var gemensamt för 

skribenter oberoende av om de främst kritiserade eller främst försvarade kulturarvssektorns 

användning av teorier och perspektiv som normkritik, intersektionalitet och postkolonial analys för 

att inkludera tidigare marginaliserade grupper. 
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Ola Wong menade att 

”Jag skriver att det inte är något fel på normkritik och postkolonialism som förklaringsverktyg, jag 

använder det ju själv i mina böcker. Problemet är att de fått bli närmast en oantastlig religion som 

museianställda tvingas ansluta sig till och sprida.”101 

Anna Dahlberg skrev: 

”Är det inte bra om tunga institutioner som museer /…/ går före i kampen för ett jämställt, 

representativt och tolerant samhälle? Här gäller det att hålla isär några saker. Självfallet är det 

viktigt att motverka diskriminering av olika slag och att verka för en mångfald av perspektiv. 

Problemet uppstår om denna strävan blir en överordnad ideologi i form av identitetspolitik och 

politiseringen smyger sig på.”102 

Citatet är intressant för att det skapades ett motsatsförhållande mellan å ena sidan jämställdhet, 

tolerans, motverkan av diskriminering och å andra sidan identitetspolitik. Identitetspolitik sattes 

istället samman med en smygande politisering. 

Ett sätt att förstå uppdelningen på skulle kunna vara att värden som jämställdhet, tolerans och anti-

diskriminering sågs som relevanta för kulturarvsfältet och som icke-politik till skillnad från 

problematiska politiska värden. Identitetspolitiken framställdes som det problematiska politiska, 

något som inte sågs som relevant för kulturarvet. Var gränsen går då normkritik som 

förklaringsverktyg eller arbetet mot diskriminering övergår i överideologiserad identitetspolitik 

klargörs emellertid sällan, utan beskrivs i debatten gärna i raljerande ordalag. Till exempel frågar 

sig Ola Wong ”Varför ska Historiska museet ägna sig åt min identitet och dagens Sverige? Borde 

man inte istället koncentrera sig på de tio miljoner föremål från Sveriges historia man har att 

förvalta?”103 Eller Erik Helmerson: 

”Bara för att jag är astmatiker antas jag på Medeltidsmuseet önska mig en avdelning om förtrycket 

av lungklena i 1200-talets Stockholm. Men få saker skulle intressera mig mindre, det är medeltiden 

jag är nyfiken på, inte astma. Dessutom: att utgå från att jag fungerar så reducerar mig till en enda 

aspekt, astman. Så fungerar identitetspolitiken, den kvistar av oss och föser in oss i grupper 

präglade av blott ett attribut.”104 

I undersökningen har ett mönster framträtt som visar att när kulturarvsverksamheter kritiserats som 

politiska i motsats till en förment neutralitet så fokuserar kritiken i själva verket på att tidigare 

marginaliserade grupper synliggjorts.105 
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Inklusionen av tidigare marginaliserade grupper i historieskrivningen är ett ben i resonemanget om 

politisering. Det har beskrivits som att ”historien yxas till”.106 En på så sätt förfelad 

historieskrivning ställs mot en underförstådd neutral och korrekt historieskrivning. De grupper, eller 

identiteter, som blivit representerade i den kanoniserade förståelsen av svensk historia omgärdas av 

dessa kritiker av en förment neutralitet. 

Men också bland de som försvarade normkritik och identitetspolitik under den undersökta perioden 

gjordes som nämnts en uppdelning i ett gott och ett problematiskt bruk. Flera ägnade sig åt frågan i 

mer generella ordalag, det vill säga det problematiska bruket kopplades inte specifikt till 

kulturarvssektorn. Rakel Chukri skriver i Sydsvenskan att ”precis som med allt annat kan man hitta 

klantiga exempel där det blivit fel”.107 Johan Hilton menade i Dagens Nyheter att ”Invändningarna 

har många gånger varit både nödvändiga och viktiga. Jag har själv periodvis varit vansinnig på det 

ofta oförsonliga draget i viss normkritisk aktivism och skrivit artiklar om det.”108 Och Maria 

Ramnehill i Fria Tidningar ”visst finns så kallad identitetspolitik som kastar ut barnet med 

badvattnet och hävdar att objektiv kunskap inte finns, eller att bara transkvinnor kan skildra 

transkvinnor.”109 

Fredrik Svanberg och Charlotte Hyltén-Cavallius kopplar ett problematiskt bruk till 

kulturarvssektorn: ”Vi delar Wongs och andras uppfattning att museernas mångfaldsutveckling 

ibland tagit sig missriktade uttryck. Det finns exempel på att normkritiska ansatser slagit fel.”110 

Birgitta Johansen ger kritiken av det problematiska bruket innehåll: 

”jag känner mig främmande inför ett ”kulturarvande” där människors känslor o föreställningar 

regerar. Jag känner mig orolig över att det verkar vara viktigare att representera en grupp och tänka 

rätt än att ha kunskap o kompetens. En enfaldig identitetspolitik hotar legitimiteten. /.../ Vi 

[länsmuseet där hon arbetar] vältrar oss inte i normkritik i syfte att avslöja orättvisor och ge 

upprättelse åt kränkta. Men vi anstränger oss för att berätta om så många olika människor som 

möjligt, sida vid sida.”111 

Viktiga skillnader framträdde mellan de olika grupperna skribenter som diskuterade dessa olika 

bruk. Medan den förra gruppen lyfte frågor om identitetspolitik kopplat till vissa marginaliserade 

grupper, skedde inte detta hos den senare gruppen. Istället lyftes bland dessa, som kommenterats 

ovan, att museer brottas med brister i representation, vilket nödvändiggör ett arbete för att fler 

gruppers villkor i historien synliggörs. En annan skillnad handlade om att de som i grunden 
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försvarade kulturarvssektorns arbete med att inkludera flera tidigare marginaliserade grupper, 

perspektiv och tolkningar samtidigt som de varnade för ett problematiskt bruk av normkritik inte 

värderade det problematiska bruket som politik utan som missriktade insatser. 

Argumentet att en statligt styrd kulturarvspolitik befaras få samhälleliga konsekvenser 

Under debatten vädrades oro för befarade samhälleliga konsekvenser som kan uppstå till följd av en 

statligt styrd kulturarvspolitik. De som kritiserade kulturarvspolitiken för att vara överpolitiserad, 

framförde också ofta argumentet att styrningen medförde negativa konsekvenser för samhället i 

övrigt. 

Centralt för uppfattningen om en förfelad kulturarvspolitik var att kulturarvssektorn i stor 

utsträckning missbrukades. De vanligt förekommande idéerna om att det spreds propaganda, att 

museerna tjänade som propagandacentraler med fokus på att fostra folket,112 ansågs hänga samman 

med regeringens dagspolitiska behov. Dessa behov ansågs både handla om en generell reproduktion 

av den egna makten, men också om att motverka rasism och Sverigedemokraterna. Ett upplägg som 

sågs som ineffektivt och kontraproduktivt.113 

Amanda Björkman, ledarskribent på Dagens Nyheter skrev: 

”När vi börjar gå mot en kulturpolitik som vill få besökarna att stötta den egna ideologin borde 

varningslamporna lysa: inte heller här kommer det att finnas några argument kvar den dagen en 

annan kulturminister, med en annan partitillhörighet, gör detsamma. Och allt sker i illusionen om att 

det ska stoppa Sverigedemokraterna. I själva verket krattar man manegen åt Jimmie Åkesson.”114 

Förutom att en överpolitiserad kulturarvssektor sågs förödande i sig själv, ansågs styrningen även 

öka samhällsproblemen. Detta i olika avseenden. Två aspekter lyftes när det gällde frågan om 

kultur(arvs)politikens betydelse för frågor om rasism. Dels att styrningen bidrog till populism och 

exkluderande krafter. Och dels sågs den, som nämndes i citatet, bidra till kommande problem. I den 

framtid där kulturministern kunde ha en sverigedemokratisk partitillhörighet, skulle inga medel 

hindra denna att genomföra en politik där kulturarvet fortsatte missbrukas för en än mer 

problematisk agenda. 

Dessutom återkom debattörer till hur en styrning urholkade demokratin i andra avseenden. En 

samhällsutveckling pekades ut, här genom citat från Anna Dahlberg, där statliga institutioner ”görs 

till redskap för den rätta ideologiska läran”.115 Liksom andra kopplade hon kulturarvspolitiken till 

                                                 
112Hollertz 161003, Björkman 161005, Wong 161007, Berggren 161007, Forsberg 161011, Luthersson 161128, 

Helmerson 170118. 
113Wong 160909, 160928, 161012, 161018; Ohlsson 160930, Björkman 161005, Holmberg 161005, Braw 170531. 
114Björkman 161005. 
115Dahlberg 161002. 



38 

 

vad flera andra ansåg motsvarade statlig styrning inom andra områden. De vanligaste exemplen 

hämtades från Public Services SVT och UR. Anna Dahlberg framförde att ”en sådan politisering i 

själva verket är en farlig utveckling som bäddar för en motreaktion.”116 

Den här kritiken av kulturarvspolitikens föreställda konsekvenser för samhället i stort bemöttes av 

Per Wirtén som menade att ”både normkritik och identitetspolitik har på olika vis gjort livet friare 

och bättre för miljoner människor. De är oskiljaktiga för demokratin. Jag förstår att det är 

stötande.”117 Wirténs inställning var att det regelverk som var för ett inkluderande av tidigare 

marginaliserade grupper var centralt för demokratin liksom för förbättrade levnadsvillkor. 

När det gällde det kritiserade arbetet mot rasism, frågade Per Wirtén retoriskt om inte det innebar att 

det demokratiska uppdraget i själva verket togs på allvar.118 Han framhöll vidare att ”om ett 

kulturarvsmuseum vill ansluta till modern kultursyn – uppfattningar om hur kulturer vandrar, 

utvecklas och förändras – så hamnar det i en oundviklig konflikt med Sverigedemokraternas 

nationella och i huvudsak manliga identitetspolitik”.119 

Sverigedemokraternas historieanvändning blev en återkommande retorisk figur i debatten, främst 

kopplad till det första spåret om överpolitisering. Inte bara som motbild till att gå för långt i nya 

tolkningar av det förflutna utan som en faktisk fara. Kerstin Smeds skrev: ”Ska vi vara oroliga för 

någonting så är det vissa samhällsgruppers försök att expropriera historien för sina egna syften, 

såsom Sverigedemokraterna nu gör i Sverige”.120  Hynek Pallas var i Dagens Nyheter inne på 

samma linje och menade att ”Sverigedemokraterna framställer sig som ”partiet för kulturarvet” men 

vill avskriva en stor del av kulturhistorien.”121 

Argumentet att ett samtidsfokus äventyrar historisk fackkunskap 

En tredje diskussion som uppstod under debatten växte fram ur påståendet att ett samtidsfokus 

äventyrade fackkunskapen om det förflutna. Flera opinionsinriktade debattörer yttrade sig i frågan. 

Anders Högberg, professor i arkeologi, påpekade i sin artikel att ett skildrande av dåtiden var 

komplext: ”Kulturhistoriska museer berättar visserligen om dåtiden, men de gör det genom att 

gestalta dåtiden i relation till hur den förstås, tolkas och återberättas i nuet.” Han menade att så 

alltid hade varit fallet. ”Museernas forskningsbaserade kunskap handlar om samlingarna och om hur 

dåtiden förstås, tolkas och berättas om i nuet. Dessa kunskaper är avgörande för hur väl museernas 
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verksamheter lyckas.”122 Detta inspel från forskarvärlden framstår som ett svar på 

opinionsdebattörernas tidigare presenterade farhågor. 

Ledarskribenten Edvard Hollertz menade till exempel i Norrköpings Tidningar (moderat) att: 

”I centrum för regeringens förändringsarbete finns nutidsmänniskan och inställningen till henne. 

Regeringen verkar handla i tron att människor idag inte vill lära något av historien. Istället är det 

historien som ska lära av oss. Det mesta ska utgå från den moderna människans identitet och 

bekräftelsebehov, verksamheten ska formas av den normkritiska debatten /.../ faran är att 

regeringens kulturpolitik nedvärderar historiska lärdomar och kunskaper. Nutidsmänniskan riskerar 

att gå vilse i de tomma spegelsalarna som museerna ska bli.”123 

Och Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter, var inne på samma linje: 

”Mycket av poängen med museer är att de skildrar en dåtid. Ju mer samtida de görs, desto mindre 

relevanta riskerar de att bli. /.../ Museerna förmedlar ett ovärderligt kulturarv som nu eroderas. Allt 

detta bara för en trendteori”124 

Erik Helmersons identifierande av ”en trendteori” var något som återkom hos flera, om än med 

alternativa beteckningar för flyktigheten. Anders Gustafsson talade på ledarplats i Blekinge läns 

tidning (oberoende liberal) om ”modeord som normkritik och identitetspolitik”,125 Rasmus Jonlund 

och Christer Nylander, politiker från Liberalerna, om ”teorier på modet”, Ola Wong i Svenska 

Dagbladet om ”tillfälliga intellektuella trender”.126 Men även efter Högbergs artikel fortsatte Per 

Gudmundsson på ledarsidan i Svenska Dagbladet att tala om ”politiska dagsländor”.127   

Debattörer uttryckte oro för i vilken utsträckning det över huvud taget fanns ett historiskt intresse i 

och med det de uppfattade som kulturarvspolitikens avstamp i samtiden och teorier och perspektiv 

som normkritik och postkolonial teori, osv. Historikern och journalisten Henrik Berggren påtalade 

på ledarsidan i Världen Idag (borgerlig) att ”kunskap och bildning ersätts med ideologisk 

fostran”.128 Ola Wong pekade vidare på det problematiska i att ”använda historien för att forma 

dagens samhälle och pressar tillbaka fackkunskap i inkluderingens och mångfaldens namn.”129 Och 

Lars Anders Johansson, redaktionschef på Timbro och chefredaktör för Smedjan, menade att ”vi 

offrar vårt eget kulturarv och fackkunskapen därom på den kortsiktiga identitetspolitikens altare.”130 

En annan aspekt av oron för att kunskapen var hotad, handlade om vad som förstods som en mycket 

                                                 
122Högberg 2016. 
123Hollertz 161003 
124Helmerson 160930.       
125Gustafsson 170517. 
126Ohlsson 160930 
127Gudmundsson 170521. 
128Berggren 161007 
129Wong 161018. 
130Johansson 161126. 



40 

 

selektiv historieskrivning. Intresset ansågs vara begränsat till enbart vissa gruppers förhållanden. 

Idén om selektivitet implicerade som nämndes ovan uppfattningar om vad som skulle förstås som 

en legitim historisk kunskap. 

Förutom att museerna ansågs vara ointresserade av fackkunskap och istället sysslade med en 

selektiv historieskrivning, var ett tredje problem som diskuterades något som skulle kunna 

betecknas som en oro för ren förvanskning av det förflutna. Karin Pihl påpekade att man inte kan ”i 

normkritikens namn, försöka förvränga det här faktumet [att krig, tekniska framsteg och 

ekonomiska förändringar i huvudsak har genomförts av män] genom att ’lyfta fram andra 

perspektiv’.”131 

Oron för att kulturarvsinstitutioner utarmas på kunskap lyftes även på andra sätt: ”Ämnesexperter, 

forskare och mångåriga intendenter har petats bort eller flytt fältet, ersatta av människor med ’rätt 

tänk’, ofta hämtade från diverse PR-byråer”,132 skrev Åsa Linderborg på kultursidan i Aftonbladet. 

Håkan Holmberg, Uppsala nya tidnings politiska chefredaktör, förklarade att kompetensen 

inriktades på mer ”övergripande och generella värderingsfrågor”133 Och Jacob Sidenvall såg en 

inställning till kunskap som gick ut på ”att tvinga bort experter till förmån för aktivister”.134 

Den relevanta kunskapen menade man fanns hos områdesexperterna. Dessa ställdes mot de mindre 

relevanta kompetenserna, generalisterna med rätt tänk och aktivister; de som höll på med 

värderingsfrågor. Daniel Braw menade att ”här får människor sin yrkeskompetens, kunskapen om 

historia och kultur, totalt underkänd. Allt vad de har kunnat och velat blir med den nya politiken 

irrelevant.”135 Och han tydliggjorde därmed att historisk kunskap var sådant som områdesexperterna 

stod för. 

Förutom en prioritering av fel sorts kunskap, menade dessa debattörer även att de anställda fick fel 

sorts fortbildning. Många återkom till det som i debattens inledningsskede skrevs i en artikel av Ola 

Wong, nämligen att ”personalen genomgår tankereformer i queer och rasifieringsutbildningar.”136 

Med andra ord en icke-önskade kompetens. 

Kerstin Smeds, professorn i museologi, kommenterade den formen av kritik. Hon påpekade att den 

var felaktig och att museiverksamhet idag kräver andra specialistkompetenser än enbart kunskap om 

samlingarna. Exempelvis är, menade Smeds, pedagogisk personal och utställningsproducenter 
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också specialister med djup museologisk utbildning.137   

Flera bemötte också de kritiserade queer och rasifieringsutbildningarna och journalisten och 

författaren Johan Hilton skrev ”[jag] försöker förstå varför det är fel att människor som arbetar på 

museer som ofta just hanterar frågor om mångkulturalism, religiöst förtryck och historiska 

perspektiv på minoriteter även erbjuds kompetensutveckling i queer och rasifiering. Jag måste 

erkänna att jag går bet på den punkten.”138 

Argumentet att synen på kulturarv som något i rörelse är ett uttryck för politisk tyckande 

Det fjärde argumentet som lyftes berör kritiken av forskningsfältets syn på kulturarv som något i 

rörelse. Denna hermeneutiska syn på det förflutna diskuterades under debatten som ett uttryck för 

politiskt tyckande i konflikt med vad som ansågs vara en traditionell förvaltning av kulturarvet. 

Men professorn i arkeologi, Anders Högberg, höll inte med. En sådan konflikt existerade inte, att 

tolkningar av kulturarv förändras vilar på forskningsbaserad kunskap och utgör inte ett uttryck för 

politik.139 Högberg skrev att ”förvaltning av kulturarvet alltid ändrats med sin samtid. Att beskriva 

kulturarv som något i rörelse är att lägga till ytterligare en nivå av förståelse till det komplexa 

begreppet kulturarv. Forskning visar att kulturarv är levande, ständigt i rörelse och föremål för 

(om)tolkning”140 

Just en sådan inställning vände flera opinionsdebattörer sig emot. Edvard Hollertz ledarskribent på 

Norrköpings Tidningar (moderat) menade istället att 

”Återkommande i kommunikationen kring den stundande kulturarvspropositionen och även 

förslaget för Världskulturmuseerna är betonandet av att ’kulturen inte är statisk. ’Kulturen skapas 

och omskapas i samspel mellan förändrade villkor och människors erfarenheter av samhälle och 

historia.’ står det i förslaget. Kanske fungerar den inställningen som en ursäkt för att göra stora 

ingrepp.”141 

Sammankopplade med kritiken av att kulturarvsforskarna ser kulturarv som något i rörelse var 

frågor kring tolkning och objektivitet. Tolkningsfrågorna lyftes ofta i resonemang om föremål och 

samlingarna. Ofta kritiserades vad som ansågs vara en ideologiserad tolkning. Nils Forsberg 

efterlyste att museerna istället för att ”lägga ett ideologiskt raster över sin verksamhet”, skulle ”utgå 

från föremålen i samlingarna och vad man kan få veta genom dem.”142 Hanna Marie Björklund 

föreslog att regeringen och kulturministern skulle besöka Vatikanmuseet inne i Vatikanen, som hon 

                                                 
137Smeds 161102. 
138Hilton 161005. 
139

 Högberg 2016. 
140

 Högberg 2016. 
141Wong 161003. 
142Forsberg 161011. 



42 

 

såg som ett föredöme: ”föremålen och de andra kulturerna får stå för sig själva. Existera i egen rätt. 

Visas upp i sin prakt utan pekpinnar eller försök att roffa åt sig ära från dem. De får bara vara. 

Regeringen och kulturministern borde åka på studiebesök och ta intryck.”143 Ola Wong pekade ut 

en ”populistisk idévärld där tron på objektiva fakta förnekas”.144 Flera talade återigen om ett 

kunskapsförakt.145 

Andra argumenterade i linje med Anders Högberg. Ann Follin, överintendent för statens 

världskulturmuseer, skrev att ”kultur är något som ständigt skapas och omskapas. Nya frågor 

kommer att ställas som gör att samlingarna ständigt behöver tolkas och omtolkas. I detta ligger 

musernas möjlighet att ständigt kunna vara relevanta i sin egen tid.146  Kulturskribenten Hynek 

Pallas menade att ”kulturarv har aldrig varit neutralt eller statiskt. Historien på ett museum ’är’ inte 

bara. Institutioner gör urval och skapar sammanhang som speglar sin tid.” 

Arkeologen Ingrid Berg menade att ”föremålen talar inte för sig själva och äger inte en inneboende 

sanning utan kan – och ska – omtolkas. Det är detta som driver forskningen framåt och anledningen 

till att vi behöver samlingar.”147 Hon fortsatte: ”det är naivt att tro att arkeologins ’gamla’ uppgift att 

förvalta och förmedla det konkreta kulturarvet inte är en fråga om selektion. Genom museihistorien 

så har vissa perspektiv lyfts fram för att passa rådande samhällsklimat. Detta har gjort att andra 

perspektiv, som är lika befästa i samlingarna och i den materiella kulturen, inte har lyfts fram.”148   

Kerstin Smeds menade att 

”museerna alltid varit intimt förbundna med det samhälle, den politik och den kultur de existerat i. 

/…/ och den förra är alltid beroende av den senare. Sådant samhälle, sådan historiekultur. 

Historieskrivningen (och museernas) objektivitet är styrd av dessa kulturer vilket under alla 

omständigheter gör sanningen/objektiviteten högst relativ.”149 

Mårten Snickare, professor i konstvetenskap, höll med: ”några ”objektiva fakta” bortom 

perspektiven finns inte, och har aldrig funnits. Kunskap är alltid präglad av upphovspersonens 

uttalade eller outtalade värderingar.”150 

Avslutande ord 

Den här undersökningen har belyst fyra olika spår och flera argument i den så kallade 
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kulturarvsdebattens dynamik, från dess start i september 2016 till och med december 2017. I studien 

har intresset bland annat riktats mot vilka strategiska och/eller ideologiska perspektiv som kopplats 

samman med de argument som använts i debatten. Värdefullt har varit att ta reda på hur 

dominerande argument fyllts med mening, bland annat genom vilka konstruktioner av verkligheten 

som kopplats samman med dem. Det har visats att argumentens relation till forskning och olika 

vetenskapssyn haft betydelse, liksom dess relation till en kritik av den förda kulturarvspolitiken. 

Det mest förekommande argumentet i debatten under undersökningsperioden har handlat om en 

påstådd överpolitisering som ansetts hota kulturarvet. Viktigt för en sådan argumentationen har varit 

föreställningar om att den uppfattade överpolitiseringen ansetts vara dominerad av normkritik och 

identitetspolitik. Något som debattörerna menar har negativa effekter för både kulturarvet och 

samhället i övrigt. I inläggen användes alarmistiska uttryck som att en överstatlig religion, en 

överideologi hotar kulturarvet. Det gjordes jämförelser med totalitära ideologier och flera skribenter 

påpekade att svensk kulturarvspolitik påminde dem om kulturrevolutionen i Kina. Politiken höll 

inte armlängds avstånd till kulturarvssektorn. Detta ansågs både utgöra ett demokratiskt underskott i 

sig och bidra till att utvidga det underskottet. 

Kulturarvet ansågs vidare missbrukas för att möta dagsaktuella politiska behov. Återkommande var 

en argumentation om vad detta missbruk skulle ha för implikationer för den historiska kunskapen. 

Många påpekade ett alltför stort fokus vid att producera kunskap relaterad till samtidens 

marginaliserade grupper innebar ett ointresse för den faktiska, objektiva historiska kunskapen. Ny 

kunskap ansågs presenteras selektivt genom att fokusera på dessa tidigare exkluderade grupper 

genom identitetspolitik och verktyg som normkritik. Detta handlade i en del fall om ren 

förvanskning av kulturarvet, hävdade flera opinionsbildande skribenter. 

Frågor om kunskap aktualiserades även på andra sätt. Kritik framfördes mot att kompetens som 

rekryterades till museer som var inriktad på frågor kring normkritik, identitetspolitik och mångfald. 

Det talades om genusintendenterna som kom in medan områdesexperterna åkte ut. Flera skribenter 

såg fortbildning i queer- och rasifieringsfrågor som problematiskt. 

Argumentationen kring en överpolitisering var även kopplad till andra föreställningar. 

Återkommande var en kritik av en vetenskapligt grundad aktuell kulturarvspolitisk förståelse av 

kulturarv som något som befinner sig i rörelse och där nya tolkningar stämmer ur aktuella 

samhällsfrågor. Kritikerna menade att detta stod i konflikt med den förståelse man själva 

försvarade, nämligen kulturarv som traditionell förvaltning. Sammanlänkat var frågor kring 

objektivitet och tolkning. Nya tolkningar utifrån olika perspektiv värderades negativt och sågs som 

något som – trots forskningsfrontens inställning – möjliggjordes genom den ovanifrån pålagda 
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ideologiseringen. Detta ansågs motverka en förment objektivitet. 

Kulturarvsprofessionella och andra tog återkommande plats i debatten och bemötte inläggen om 

överpolitisering. Dock inte lika ofta som inläggen om överpolitisering framfördes och mindre 

frekvent efter debattens första intensiva vecka. Sakupplysningar gjordes i olika avseenden. 

Kulturarvsprofessionella och fältens forskare (arkeologer och museologer) klargjorde betydelsen 

hos kritiserade begrepp och perspektiv, deras plats inom museivärlden liksom svensk förvaltning 

och dess styrdokument. Det viktigaste som kan konstateras kring detta är att sakupplysningarna inte 

föreföll ha någon större betydelse för den fortsatta opinionsdrivna diskussionen. 

Trots att argumentationen byggde på skribenternas åsikter eller ”egna fakta”, som Anders Högberg 

beskrev det, avfördes inte argument som brast i bärighet. Detta var med andra ord inte ett tillräckligt 

vägande skäl för vilka inlägg som skulle få tillträde till debatten. Det bör ses som anmärkningsvärt 

att upprepade påpekanden av de felaktigheter som majoriteten av debattens inlägg utgick från inte 

fick några större effekter. Kanske kan det uttryckas som att ”alternativa fakta” värderades högre än 

forskningsfältets vetenskapligt underbyggda fakta. Det föder en rad frågor. En av flera handlar om 

sambandet med debattens dynamik. 

Undersökningen har kunnat påvisa mönster kring vilka som drivit debatten. Slutsatser är att de 

tidningar vars ledarsidor varit aktiva i att föra opinion om ett hotat kulturarv sammanfattningsvis 

har varit borgerliga, moderata/konservativa och liberala. Vidare kan fastslås att det främst varit 

ledarskribenter på dessa tidningar som drivit frågorna. Och att mer än hälften av ledarskribenterna i 

olika omfattning var eller hade varit kopplade till tankesmedjan Timbro. Därtill var en tredjedel av 

de övriga skribenterna som drev opinion om en överpolitisering av kulturarvet, kopplade eller hade 

varit kopplade till Timbro. 

De skribenter som framfört åsikter om att en överpolitisering hotar kulturarvet har även haft tillgång 

till resurser som är värda att påminna om. Att fyra ledarskribenter varit kopplade till nyhetsbyråer 

har visat sig i ett mycket högre antal publiceringar. Att Ola Wong publicerade femton egna artiklar 

och en artikel tillsammans med en annan skribent har varit centralt för debattens fortsatta underhåll 

och fortlevnad. Debatten har därtill dominerats och drivits av ledarskribenter och andra skribenter 

med fast koppling till tidningarna. Viktigt har också varit det opinionsjournalistiska material som 

tidningarna köpt in från nyhetsbyråer. 

Undersökningen har dessutom kunnat visa att den kritik som framförts gentemot normkritik och 

identitetspolitik i synnerhet och mångfaldsfrågor i allmänhet generellt sett haft stora brister när det 

gällt saklighet. Bristerna har dels handlat om i vilken utsträckning främst normkritik och 

identitetspolitik förekommer inom museisektorn där det felaktigt gjorts gällande att dessa 
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perspektiv skulle dominera. Och dels har beskrivningen av innebörden i de kritiserade olika 

begreppen och till relaterade kunskapsfält varit osakliga genom att skilja sig från forskningsfältets 

definitioner. 

Ett mönster som tydliggjorts är att viljan att lyfta tidigare marginaliserade gruppers kulturarv i 

museernas verksamheter har setts som politiserande. Dessutom att skildringar av tidigare 

marginaliserade grupper i historien uppfattas som att verksamheten har ett för stort fokus vid olika 

gruppers identiteter. Uppfattningar att historieskrivningen är förfelad eller förvanskad har då ofta 

framförts. Grunden för en sådan kritik är att de privilegierade grupper som redan har en plats i en 

kanoniserad historieskildring gjorts till något legitimt och neutralt. Ett sätt som denna produktion av 

legitimitet och neutralitet tagit sig uttryck på är att benämnandet av dessa privilegierade grupper 

lyser med sin frånvaro. De grupper som ansetts ha en plats i historieskildrandet har således inte 

kommenterats, utan tagits förgivna. Därigenom har också dessa debattörers idealiserade 

historieskildring gjorts till något förment apolitiskt. 

I materialet har det framkommit att flera skribenter oavsett inställning i övrigt till debattens olika 

sidor, skiljt mellan det korrekta och det problematiska bruket av normkritik och identitetspolitik. 

Men skillnader debattsidorna emellan framträdde ändå i resonemangen om det korrekta och det 

problematiska bruket och skillnaderna hängde samman med skribenternas övergripande inställning 

till debattens kärnfrågor. De som förstod tolkningar av det förflutna och kulturarv som något som 

befinner sig i rörelse och där nya tolkningsperspektiv aktualiseras i relation till det omgivande 

samhället, ägnade sig åt frågan om ett problematiskt bruk genom att konstatera att det funnits 

tillfällen då användandet av normkritik och identitetspolitik brottats med problem. Det ska jämföras 

med förståelsen hos skribenter som framförde åsikter om att en överpolitisering hotar kulturarvet. 

De senare skribenterna kopplade det problematiska bruket till en politisering och att vad de såg som 

identitetspolitiska verksamheter fokuserades för mycket. 

Kritiken av normkritik och identitetspolitik uppvisar överlappningar med andra debatter kring dessa 

frågor och perspektiv som pågått under senare år. En gemensam nämnare finns i bristerna på saklig 

återgivning av de kunskapsfält och det praktiska arbete som tar avstamp i dessa idéer och teorier. En 

annan gemensamhet finns i motståndet mot de strävanden efter ökad jämlikhet mellan 

marginaliserade och privilegierade grupper som ett normkritiskt och i förekommande fall 

identitetspolitiskt arbete är kopplat till.   

En konsekvens som följer debatter som bygger på felaktiga förståelser är att andra samtal 

omöjliggörs. Vilka diskussioner hade kunnat ta plats om den här debatten i större utsträckning fått 

fungera som ett informerat diskuterande och övervägande ur demokratiperspektiv? Om dynamiken 
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präglats av större balans, ett jämnare vägande av olika åsikter och en högre grad av saklighet? Hur 

hade då frågor kring kulturarv och jämlikhet i vårt samhälle kunnat diskuteras? 
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