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Vetenskapsrådet kar granskat utredningens förslag främst utifrån sitt
uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga
kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Kollegial

granskning

Utredningen föreslår ett kvalitetsdrivande system med kollegial
granskning (peer review) av museernas verksamhet. Vetenskapsrådet
stödjer det förslaget.
Ny myndighet
Vetenskapsrådet tar inte ställning till förslaget att inrätta en ny
myndighet som ska ansvara för granskning av museernas verksamhet
samt fördela statsbidrag till hela museisektorn. Som nämns i utredningen
har regeringen aviserat att den vill analysera om det är ändamålsenligt att
ha fristående sektorsspecifika utvärderingsenheter.
Forskning och

kunskapsuppbyggnad

Vetenskapsrådet delar uppfattningen att museerna och deras samlingar är
betydelsefulla som en del av forskningens infrastruktur i vid mening och
även som arenor för universitetens forskare. Det är därför lämpligt att en
ny museilag stadgar att museerna ska bidra till forskningen, även om de
inte alltid själva är utforare.
Forskning och kunskapsuppbyggnad måste utföras av personer med
adekvat utbildning och erfarenhet. Den som har en doktorsexamen kan
tillföra inte bara ämneskunskaper utan också bredare teoretiska aspekter
på verksamheten, bland annat diversitets- ock genusperspektiv. Det
senare saknas ofta kos museerna, enligt utredningen.
Rekryteringar av forskare till museerna skulle också möjligen kunna
bidra till att lösa det problem som refereras i utredningen, nämligen att
museerna i dagsläget har svårt att erhålla forskningsbidrag från
forskningsfinansiärerna. Fler disputerade vid museerna och mer
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samverkan mellan forskare vid museer respektive lärosäten kan bidra till
kögre kvalitet på ansöktungama oek därmed en möjlig ökad kamgångi
ansökningsproeessen.
lutredningen föreslås att den nya myndigheten ska stå tor
omvärldsbevakning av samtliga museers verksamketslalt. Det förefaller
vara svårt för en liten myndighet att omfatta samtliga maseer breda
verksanrnetslalt.körmodligen är det då bättre att resurser avsätts så att
kompetensen kan utveeklas vid de enskilda museerna.
D ^ ^ / ^ ^ ^
Dr forskningssynpunkt är det angeläget att digitaliseringen av
museisamlingar fortskrider oeh utveeklasien snabbare takt än vad som
skett hittills, oeh detta arbete behöver sannolikt mer statliga resurser.
B l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Ivluseemas behov av att komplettera sina samlingar, inte minst för
forskningsändamål, bör beaktasikögre grad än vad som görs av
utredningen. De ekonomiska möjligheterna för nyförvärv är generellt
små, oeh därför är det angeläget att genomföra de regeländringar som
föreslås vad gällermöjlighetema att avyttra dubbletter m.m. genom
försäljning eker byte.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Sven Stafströmi
närvaro av Ann kust, förvaltningsehef, Anna Hörnlund, chefsjurist oeh
kisbeth Soderqvist, analytikervid avdelningen tor forskningspolitik,
föredragande.
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