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”Museet som kunskapskälla”
• ”Tillhandahålla relevant kunskap inom sina områden på ett sätt som är
tillgängligt för en bred allmänhet”
• Hur säkrar museerna att detta kan uppnås?
• Vilken roll spelar högre utbildning i detta?
• Forskningsprojekt, Region Skånes kulturnämnd, dec 2015 – feb 2019
• Bok 2019: Kompetens i museisektorn. Politik, praktik och relationen till
högre utbildning. Nordic Academic Press.

Kompetens för och på museer: teman
•
•
•
•
•
•

Ökade krav på andra kompetenser än ämneskunskaper på museer
Utbildningsnivå och kompetensutveckling för anställda vid museer
Utvecklingen mot chefskap som profession inom museisektorn
Digitaliseringsstrategier på museer
Anställningsbarhet och ämneskunskaper i högre utbildning
Avsaknaden av ett utbud av fortbildningar för museianställda och orsaker
till detta
• Forskning om relationen mellan utbildningsinstitutioner och museisektorn

Kompetens

(Ellström1992: 21)

… en individs potentiella handlingsförmåga i
relation till en viss uppgift, situation eller kontext.
Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt
(enligt andras eller egna kriterier) utföra ett arbete,
inklusive förmåga att identifiera, utnyttja och om
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och
värderingsutrymme som arbetet erbjuder.

Organisatoriskt lärande, kompetensförsörjning,
kompetensutveckling
• Kompetensutveckling är ett sätt för organisationer att lära, det vill säga
för organisatoriskt lärande.
• Organisatoriskt lärande som begrepp refererar till kollektivt lärande, där
organisationen förändrar sitt beteende baserat på erfarenhet och
reflektion över denna för att finna nya sätt att arbeta (Argyris och
Schön, 1978).
• single loop learning, double loop learning
• Kompetensförsörjning är en övergripande benämning på sådana
aktiviteter i en organisation som syftar till att långsiktigt säkra dess
överlevnad och så god måluppfyllelse som möjligt.

• Kompetensutveckling är en viktig del av kompetensförsörjningen i en
organisation. Kompetensutveckling är sådana aktiviteter som (på
organisatorisk eller individuell nivå) stimulerar, utvecklar, stödjer och
genererar kompetenser som krävs för att genomföra en organisations
strategi(er).

Ökade krav på andra kompetenser än ämneskunskaper på museer
• Exv Sveriges Museer (2016)
» inkludering (fler berättelser)
» digitalisering (tillgänglighet och samskapande)
» ekonomi (medvetenhet om museets värde)
» samverkan (större verkan)

Utbildningsnivå och kompetensutveckling för
anställda vid museer
• Hög och relevant utbildningsnivå hos museipersonal
• Från fokus på forskarutbildning till forskning vid museer (i min studie i
Skåne)
• Personer som disputerar kan få oklar karriärutveckling
• Forskning vid stora museer

Kompetensstrategier
• Museipersonal är mer systematiskt med i utvecklingsarbete inom museer
än för 20 år sedan, och erbjuds kompetensutvecklingsmöjligheter inom
den egna organisationen
• Också viktig kompetensutveckling genom professionella nätverk
• Kartläggning av kompetensbehov och långsiktig planering för kompetensförsörjning görs av såväl museichefer som medarbetare i samverkan
• Kompetensbehov bedöms utifrån hur museet ska kunna nå eller arbeta
mot sina uppsatta mål
• Man förändrar (ev) arbetsfunktioner och tjänstebeskrivningar vid
pensionsavgångar, nyrekrytering ett viktigt tillfälle att förändra
personalkompetensen
• Personalomsättningen i branschen är mycket låg

Kompetensbehov
• Nya tjänstebeskrivningar: bl a publikstrateg, facilitator, audience advocate och
processledare DIK/Sofia Dahlquist
• Strategiskt förstå förändringar i museets omvärld, och kompetens att analysera
omvärlden och utveckla strategier för verksamheten utifrån detta
• Organisationerna inom sektorn blir plattare, och med det förskjuts administrativt
och ekonomiskt ansvar nedåt i organisationen, till exempel till projektansvariga
och avdelnings- eller enhetschefer. Det betyder efterfrågan på grundläggande
ekonomisk förståelse, erfarenhet och kompetens hos fler i organisationen
• Multikompetens – behov av både ämneskunskaper och kompetenser relaterade
till en publik verksamhet, där allt färre enbart har interna, icke-publika sysslor
• Digitaliseringsstrategier – ett kompetensområde som går tvärs över traditionella
uppgifter

Chefsrollens utveckling
• Ökade administrativa krav för museichefer, liksom på lägre nivåer
• Tidigare traditionen att rekrytera museichefer internt har ersatts av praxis
att rekrytera externt
• Ledarskaps- och chefserfarenhet är en mycket viktig del av
kvalifikationerna för uppdraget som museichef
• Samtidigt krav på förståelse av verksamhetens kärna
• Professionalisering i bemärkelsen utbildning inom de områden som
arbetet innefattar, dvs ledning och organisering samt grundläggande
förståelse för ekonomi (hushållande med knappa resurser), styrning, och
relaterade frågor
• Även etik är viktigt i ledarskapets praktik – ofta centralt element i
ledarskapsutbildningar, vid sidan av administrativ kunskap mm

Högskoleutbildningarnas utveckling
• Krav på ökad användbarhet på och relevans för arbetsmarknaden hos högskoleutbildningar idag från huvudmannen staten, arbetsgivare och studenter.
• Universiteten profilerar allt mer de program man erbjuder.
» Utvecklingen i sektorn har inneburit ett bredare utbud av utbildningar.
• Tidigare uppdelning i teoretisk utbildning vid universitet och praktisk
inskolning inom kulturarvssektorn har ersatts av utbildning där dessa är mer
integrerade, fler element med tillämpning av teoretiska kunskaper och
färdighetsträning.
» Graden av interaktion mellan universitet och branschens
organisationer har ökat.
• Nya typer av professioner har växt fram i gränssnittet mellan traditionella
disciplinära utbildningar och arbetsmarknadens efterfrågan.

• Kvalitetsarbete knutet till utbildningar har ökat efter Universitetskanslerämbetets utvärderingar av olika utbildningsprogram.
• Det finns och kommer i ökande grad att finnas ett behov av fortbildning inom
museisektorn.
• Högskolesektorn har det senaste decenniet gått mot att erbjuda färre
möjligheter till fortbildning genom fristående kurser, pga ekonomiska
skalfördelar och urholkade anslag.
• Det gör att det inte nödvändigtvis finns incitament att utveckla kortare,
specialiserade universitetsutbildningar som är anpassade till
yrkesverksammas fortbildningsbehov inom högskolor.
• Den låga betalningsförmågan hos sektorn gör att inte heller privata
utbildningsanordnare har tydliga incitament.
• Därför sker kompetensutveckling idag främst genom arbetsgivaren genom
skräddarsydda utbildningsinsatser.

Summering
• Fortsatta krav på nya kombinationer av kompetenser vid museer –
bredare kompetenspalett
• Multikompetens hos anställda, vid pensionsavgångar är bedömning av
långsiktiga kompetensbehov viktig för rekrytering (givet låg
personalomsättning)
• Fler tjänster/kompetenser att köpa in? En större frilansmarknad idag
• Universiteten pressas mot uppdragsutbildningar vid sidan av breda
program för att hantera sin ekonomi.
• Universiteten har även större krav på att samverka idag – öppnar för
möjligheter
• Museer och universitet samarbetar kring utbildning, i ökande grad

