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Arbetets museums remissvar avseende Kultursamverkan för ett
Sverige som håller ihop – framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (DS 2017:8)
Arbetets museum har ett nationellt uppdrag att dokumentera industrisamhällets
historia. Vi har ett särskilt ansvar för att stötta landets omkring 1500
arbetslivsmuseer. Dessa arbetslivsmuseer förvaltas till stor del av ideellt engagerade
människor som har specialkunskaper av den specifika historien om sin hemort. Under
knappa ekonomiska resurser görs ett ovärderligt arbete i civilsamhället. Det är av
största vikt att stötta arbetslivsmuseerna i deras arbete med att bevara kunskap och
överföra den till kommande generationer som kan ta ansvar för vår gemensamma
historia. Det skulle vara omöjligt att förstå hur Sverige utvecklats till det land det är
idag utan dessa ideella krafter som förmedlar industrisamhällets kulturarv.
På arbetslivsmuseerna berättar man om människor, deras liv, deras drömmar och om
arbetets vardag men också om maskiner och teknik. Gemensamt för
arbetslivsmuseerna är att man huvudsakligen arbetar med den senare delen av 1800talets och 1900-talets historia. Under den perioden utvecklades Sverige till ett
betydande industriland.

Arbetets museums synpunkter på Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkan
2.2 Kultursamverkansmodellens inriktning och omfattning
Arbetets museum stödjer förslaget att Statens kulturråd aktivt bör verka för att
minska skillnader när det gäller tillgång till kultur i hela landet.
Med anledning av detta anser Arbetets museum att det är ytterst olyckligt att
Statens kulturråd numera utesluter arbetslivsmuseer och därmed industrisamhällets
historia att vara en del av Skapande skola. Det är av yttersta vikt att hela landet,
inklusive arbetslivsmuseerna, får ta del av Skapande skola på samma sätt som de har

fått fram till 2016. I synnerhet med anledning av Kulturarvspropositionen
2016/17:116 och Kulturutskottets uppmaning till regeringen att utreda hur
samarbetet mellan museernas verksamhet och undervisningen i skolan kan stärkas.
Arbetslivsmuseerna är utmärkta som klassrum. Ett flertal av arbetslivsmuseerna har
idag utvecklade pedagogiska program kopplade till Lgr 11, se exempel på
www.arbetsam.com
Det är viktigt att även arbetslivsmuseerna beaktas när man ser till besöksmål,
kulturyttringar, antal besök på museer etcetera. Alla dessa arbetslivsmuseer
beräknas ha drygt 10 miljoner besökare per år. Riksantikvarieämbetet har i sin
rapport ”Attraktionskraft kulturmiljö – Antalet besök till 260 platser 2013–2015”
beskrivit vikten av detta.
2.6 Samråd med det civila samhället
Arbetets museum stödjer förslaget att dialogen med det civila samhället bör
utvecklas inom kultursamverkansmodellen.
I dialogen med civilsamhället är arbetslivsmuseerna viktiga, de är lokala aktörer i
samhället. De finns över hela landet och engagerar omkring 15 000 personer.
Arbetslivsmuseer förmedlar berättelser om hur industrialismen och de stora
folkrörelserna i form av liberalism, frikyrklighet, nykterhet, kvinnorörelse och
arbetarrörelse formade det moderna demokratiska Sverige. Berättelserna förmedlas
genom arbetslivsmuseernas fysiska rum runt om i landet och museerna lyfter på så
vis den stora berättelsen om framväxten av det moderna, demokratiska och
folkrörelseförankrade Sverige.
Arbetslivsmuseerna står för bevarandet av industrisamhällets kulturarv och intresset
för detta kulturarv växer. De har med sin förankring i det industriella kulturarvet och
sina demokratiska traditioner stor trovärdighet. Arbetslivsmuseerna kommer genom
sitt demokratiska arv att vara viktiga aktörer för att skapa ett gott och hållbart
samhälle. Det är av stor vikt att man bjuder in arbetslivsmuseerna i nationella,
regionala och lokala samtal och beslutsprocesser.
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