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Arbetets museums remissvar avseende Ett land att besöka. En
samlad politik för hållbar turism och besöksnäring. (SOU 2017:95)
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 om den specifika historien på sin hemort. De
berättar och levandegör arbete och vardag ofta genom att kunna visa maskiner och
verksamheter i drift. Under knappa ekonomiska resurser görs ett ovärderligt arbete i
civilsamhället. Det skulle vara omöjligt att förstå hur Sverige utvecklats till det land
det är idag utan dessa ideella krafter som förmedlar industrisamhällets kulturarv.
Dessa platser med sina arbetslivsmuseer har sammantaget flera miljoner besökare
årligen, enligt Myndigheten för Kulturanalys årliga museistatistik. Arbetslivsmuseet
är inte sällan anledningen till turisternas besök på orten. Detta ger arbetstillfällen och
inkomst i den småskaliga turistnäringen som finns på landsbygden, en viktig del av en
levande landsbygd runt om i Sverige. De skapar inkomster till lokalsamhället runt
omkring genom shopping, övernattning på hotell samt restaurangbesök.
Arbetslivsmuseerna har även möjlighet att vara det kitt mellan stad och land som
utredningen identifierat, samt platser för integration.

Arbetets museums synpunkter på Ett land att besöka. En samlad politk för hållbar
turism och växande besöksnäring.
Utmärkt att utredningen tar ett samlat grepp om besöksnäringens frågor. Arbetet
med utredningen visar dock på den klyfta som fortfarande finns mellan
besöksnärings- och kulturarvsfältet när viktiga aktörer inte inkluderats i arbetet.
•

Anmärkningsvärt att kulturarvssektorn är representerat i så liten grad i
utredningens expertfält, enbart Kulturdepartementet. Här saknas

representanter från Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och från
civilsamhället t.ex. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam).
•

Saknas gör även Arbetets museum och Nordiska museet bland beskrivningen
av museer med statligt nationellt uppdrag. Även den stora massan av
civilsamhällets aktörer saknas såsom arbetslivsmuseerna och Sveriges största
museiförening Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)

Arbetets museum delar utredningens slutsats:
•

Att riksdagen fattar beslut om övergripande politiska mål för hållbar turism
och besöksnäringens ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling i hela
landet. I samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner,
kommuner och det civila samhället.

•

Tydliggör att Tillväxtverket är ansvarig myndighet för samordning och
kunskapsspridning inom kunskapsområdet hållbar utveckling inom
turism och besöksnäring. Detta inkluderar att arbeta fram definitioner och
metoder för mätning och uppföljning av hållbarhetskriterier i turism.

•

Förslaget att skapa ett Nationellt besöksnäringsforum för utveckling och
koordinering av en nationell strategi med hemvist på Regeringskansliet och
Näringsdepartementet då flera politikområden berörs är bra.

•

Utredningen identifierar regionernas roll i utvecklingsarbetet. Regionernas
arbete med kulturturism skiftar idag, vilket visar på behovet av en nationell
strategi.

•

Det är angeläget att kommunernas översiktsplanering utvecklas för att fylla
de mest angelägna behoven för utveckling av turism och besöksnäring.

•

Finansieringen av kulturmiljöområdet släpar efter naturmiljöinsatserna trots
en ökning av 7:2 anslaget 2018. Här behövs bättre resurser och ökat anslag.

•

Anta politiska mål och delstrategi för utveckling av kulturturism.
Arbetet ska ske i samverkan med statliga myndigheter och bolag,
länsstyrelser, regioner, kommuner samt besöksnäringen.

•

Social hållbarhet. Beakta civilsamhällets roll och betydelse för besöksnäring i
hela landet. Inte minst på landsbygden där försörjningen till den småskaliga
besöksnäringen ofta vilar på civilsamhällets ideella arbete såsom
arbetslivsmuseernas arbete med att bevara och lyfta fram sin orts kulturarv.

Vi stödjer Arbetslivsmuseernas Samarbetsråds (ArbetSam) yttrande.
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