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Swedish museums attitudes to public finance and non-public finance  
 
 
Abstract 
 
The culture proposal Time for culture emphasizes that the financial responsibility 
should not only be dependent on public funding, but  private funders and non profit 
agencies should also take increased financial responsibility. The increasing demand 
for financial independency, has created a new position for cultural institutions. This 
has led to  this study that wants to find out how the museum sector relates to public, 
and non- public funding. The thesis is an attempt at a quantitative understanding of 
the phenomenon. Surveys were the chosen technique used to collect material. Several 
respondents made comments to clarify responses and this gives an understanding of 
why the respondents think in a certain way. This means that the paper has both 
quantitative and qualitative findings. The study has been limited to regional and 
municipal museums in Sweden. 86 museums are selected and of these 56 responded 
answered which is 65 percent.  
 
Of the total number of museums in the survey, 62 percent received income from non- 
public funds in 2013. The strong majority of the museums (81 percent) perceive that 
their activities are highly or fairly dependent on political decisions . The results in this 
paper show that 75 percent perceive the impact of policy decisions on the museum as 
something positive, since it is an objective that is decided in a democratic process. 
Museums have a cultural mission and play a role in society and it is therefore 
important that they be linked to democratic processes. A significant number  of the 
museums are more positive about financing from public funds than non- public funds. 
An increasing self-financing should get consequences for the museums for example 
sensitivy to movement in economy. 
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1. Inledning  

I kulturpropositionen Tid för kultur poängteras att staten och det offentliga ska anta 
en ny roll i kulturpolitiken (Kulturdepartementet  2009, s. 110). Det offentliga ska, till 
skillnad från vad 1974 års kulturpolitik förespråkade, vara en viktig part för 
utvecklingen av kulturverksamheter men dela en större del av ansvaret med andra 
aktörer bland annat avseende finansiering. Den nya rollen för staten är strategisk och 
ska tillsammans med andra aktörer driva och samordna en nationell kulturpolitik. 
Tidigare sattes den kulturpolitiska agendan av staten utifrån ett nationellt perspektiv 
och kommuner och landsting skulle vägledas efter denna. I regeringspropositionen 
Tid för kultur framhålls att detta inte längre fungerar. EU-nivån samt den regionala 
och lokala nivån har fått en ny viktig roll att fylla i kulturpolitiska frågor. Det har 
funnits ett behov av att förändra statens anslagsgivning till regional kulturverksamhet 
(Kulturdepartementet 2009, s. 17). Den nya modellen för ett samarbete mellan staten, 
landstingen och regionerna kallas ”portföljmodellen” och syftar till att fördela statliga 
bidrag till regionerna (Kulturdepartementet 2009, s. 115). Denna modell kom sedan 
att kallas kultursamverkansmodellen (Kulturdepartementet 2010, s. 69). I den nya 
nationella kulturpolitiken innefattas en rad olika intressenter, till exempel näringsliv.  
 
I Tid för Kultur framhålls det politiska målet att fler intressenter bör dela på det 
ekonomiska ansvaret för kulturen (Kulturdepartementet 2009, s. 13; Lindqvist 2012, 
s. 120; Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 5). Som argument för att både 
offentliga, privata och ideella krafter bära ansvaret är att ”kulturlivet skapar, bevarar 
och utvecklar ovärderliga värden i samhället” (Kulturdepartementet 2009, s. 17). 
Dessa värden är yttrandefrihet, kreativitet, bildning, humanism och öppenhet. Tid för 
kultur skriver att privata och ideella krafter historiskt sett haft en stor betydelse för 
utvecklingen av kulturell verksamhet i Sverige (Kulturdepartementet 2009, s. 13). I 
många länder är sponsring och ideell finansiering av kulturen högre än i Sverige och i 
Tid för kultur argumenteras för att en ökad icke-offentlig finansiering är 
eftersträvansvärt även här.  
 

 Det är positivt om inslaget av icke- offentlig finansiering ökar även i Sverige – fler 
 kulturprojekt skulle komma till stånd och kultursektorns beroende av politiska beslut 
 skulle minska.  

Kulturdepartementet 2009, s. 13 
 
I ovanstående citat ger kulturpropositionen uttryck för, förutom en ny roll för staten 
och det offentliga, en ny syn på kulturpolitik och politiska beslut och dess inverkan på 
kulturen. Citatet implicerar att kulturen står i ett beroende till politiken och att 
kulturen skulle vara mindre beroende av politiska beslut om icke-offentlig 
finansiering ökar. I Tid för kultur står att flera intressenter (offentliga, näringslivet 
och ideella krafter) bör samverka kring finansieringen av kulturverksamheter och att
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det inte finns någon självklar konflikt mellan bärkraften i det kommersiella gentemot 
den konstnärliga kvaliteten och friheten (Kulturdepartementet 2009, s. 28).  
 
Kulturpolitiken i Tid för kultur skapar ett ny situation för kulturinstitutionerna i 
Sverige att verka inom. Frågan är hur institutionerna, specifikt museerna i Sverige 
förhåller sig  till detta. De nya villkoren för kulturen har genererat nya frågor inför 
framtiden. Om museernas fokus inriktas på att uppnå självfinansiering, vad får det för 
konsekvenser för verksamheternas innehåll och samhällsrelevans? Finns det någon 
konflikt mellan olika slags finansieringsformer? Hur ser museerna på ”breddad 
finansiering” och på sitt uppdrag? Hur värnar museerna om sin integritet? Vem är det 
som bestämmer museets inriktning nu: besökarna, politikerna, enskilda donatorer, 
näringslivet eller museets personal? Flera forskare ställer sig kritiska till att retoriken 
som råder i näringslivet har börjat genomsyra kulturen (Köping, Lantz & Stenström 
2009, s. 85). De är kritiska till att New Public Management (NPM)-teorier1 får 
genomslag inom kulturverksamheter och kan därmed sägas även vara kritiska mot 
endel av de idéer som framförs i kulturpropositionen.  
 
Finansieringsfrågor och kulturpolitiska frågor är teoretiskt viktiga för att förstå 
museologiska problem som exempelvis vilken makt museerna har att påverka 
samhället och vilken relation museerna har med samhällets medborgare. Studier av 
det ekonomiska ramverk som museerna verkar inom är relevant för det akademiska 
museologiska fältet för att förstå dess påverkan på verksamheten och dess utbud. 
Inom museologin går det att se tre inriktningar; den teoretiska, den etiskt/kritiska och 
den praktiska (Palmqvist 2003, s. 127).  Kulturekonomi går att finna inom 
kultursociologin som tillhör den kritiska ”nya” museologin (Palmqvist 2003, s. 136). 
Inom kulturekonomin finner man i analysen av kulturförmedlande institutioner 
förutom museer även bibliotek, arkiv, förlag, film och musikproduktion.   

1.1 Syfte  
Syftet med detta uppsatsarbete är, att mot bakgrund av Tid för kultur, undersöka hur 
man inom museisektorn förhåller sig till offentlig, respektive icke-offentlig 
finansiering. Finansieringsfrågorna tar redan idag upp mycket av ledningsarbetet på 
museerna och om de skulle bli alltför bundna av att finna sin egen finansiering är min 
reflektion att museerna kan komma att styras av sin finansieringsform. Denna tendens 
kan motsäga kulturpolitikens nationella mål som är att ”kulturen ska vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund” 
(Kulturdepartementet 2009, s. 26). Därför vill jag undersöka hur museerna själva 
uppfattar de nya krav som ställs på dem.  
 
 
  

                                                
1 Inom New Public Management-teorin liknas synen på verksamheten den som finns inom privata företag se 
kapitel 4. Teoretiskt perspektiv för en förklaring av begreppet.  
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1.2 Frågeställningar 
• Hur förhåller man sig inom museisektorn till frågan om offentlig, respektive 

icke-offentlig finansiering?  
• Hur uppfattar museerna att finansieringsformen påverkar verksamheten? 
• Hur tror museerna att kravet på ökad självfinansiering kan komma att påverka 

deras samhällsuppdrag? 
 
Med denna uppsats avser jag synliggöra hur man inom museisektorn uppfattar de nya 
krav som ställs på dem att vara självfinansierade. Jag ämnar ringa in de möjliga 
konsekvenser ökad självfinansiering kan få för museers roll i samhället.  

1.3 Avgränsning 
Studiens geografiska avgränsning är Sverige. Undersökningen innefattar regionala 
och kommunala museer och omfattar inte centrala museer, övriga statliga museer 
eller övriga museer2. Uppsatsen ämnar inte undersöka vilka faktorer som påverkar 
näringslivets vilja till att sponsra  kulturen. Uppsatsen syftar därför inte heller till en 
fördjupad problematisering av skattelagstiftningens regelverk vid kultursponsring. En 
annan aspekt som inte lyfts upp i studien är hur kulturlivet själva kan göra sig 
angeläget för näringslivet.  

1.4 Disposition 
Kapitel 2 inleds med en presentation av svensk kulturpolitik och de olika 
organisationsformer museerna drivs i. De regionala och kommunala museer och dess 
funktion, ansvar  och organisationsformer redogörs för. Därefter följer en definition 
av offentlig och icke-offentlig finansiering och hur finansieringen av kultur ser ut i 
andra länder. I kapitel 3 redogör jag för tidigare forskning avseende attityder till olika 
finansieringsformer på museer/kulturarvsinstitutioner. Här presenteras 
undersökningar som har gjorts i Sverige, Norden och USA.  
 
De teoretiska perspektiv som uppsatsen bygger på presenteras i kapitel 4. Dessa 
teorier är New public management och public value management. Jag menar att dessa 
management-teorier kan förklara de grundläggande värderingar som styr 
kulturpolitiken samt vilken uppfattning museerna själva har kring sitt ledarskap. Jag 
resonerar kring kring problematiken och kritiken mot dessa teorier. 
 
I efterföljande kapitel 5 diskuterar jag mitt metodval som i grunden är kvantitativ med 
en kvalitativ resultatgenomgång. Kapitlet presenterar undersökningens urval, 
genomförande, externt bortfall, undersökningens kvalitet och forskningsetiska frågor.  
 
I kapitel 6 redovisas resultatet av undersökningen i en kvantitativ genomgång. 
Kapitlet redovisas utifrån enkätfrågornas disposition.  
 
                                                
2 En presentation av vad som innefattas i centrala museer, överiga statliga museer och övriga museer görs i kapitel 
5.1 Urval. 
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I resultatdiskussion i kapitel 7 diskuterar jag de svar som presenterats i enkätsvaren 
tillsammans med det kvalitativa resultatet som består av respondenternas 
kommentarer. Resultatdiskussionen börjar med en genomgång av de skillnader som 
finns i omfattningen av icke-offentliga medel hos regionala och kommunala museer, 
museer i storstad och museer på mindre ort samt konstmuseer och icke konstmuseer 
och möjliga orsaker till dessa. Därefter analyseras resultatet utifrån mina teoretiska 
utgångspunkter och mina frågeställningar i tre olika teman; attityder till olika 
finansieringsformer, demokratisk styrning och finansieringens inflytande och 
påverkan på verksamheten. I den avslutande diskussionen i kapitel 8 försöker jag 
utifrån mitt syfte med uppsatsen besvara mina tre frågeställningar.  
 
Avslutningsvis i kapitel 9 redogörs de slutsatserna jag drar i uppsatsen och förslag ges 
möjliga nya forskningsfrågor.  
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2. Bakgrund 

2.1 Historisk tillbakablick över svensk kulturpolitik 
1974 beslutade riksdagen om specifika övergripande mål för kulturpolitiken 
(Kulturdepartementet 2009, s. 10). Syftet med dessa mål var att styra den statliga 
kulturverksamheten och samtidigt vara vägledande och pådrivande för politiken i 
landsting och kommuner. Statens kulturråd inrättades med ansvar för kulturområdet 
bortsett från arkiv, kulturminnesvård och film (Johannisson & Virman 2008, s. 15). 
Uppfattningen om hur kulturen ska finansieras och vilket förhållande kulturen ska ha 
till det kommersiella har förändrats över tid (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 
16). I 1974 års kulturproposition var det tydligt att kultur och de kommersiella 
intressena skulle hållas isär (Johannisson & Virman 2008, s. 18). I 
kulturpropositionen Tid för kultur från 2009 omformuleras de kulturpolitiska målen 
och den tidigare formuleringen "motverka kommersialismens negativa 
verkningar",tas bort (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 16). I Tid för kultur talas 
om en breddad finansiering till kulturen. Ett led i denna avsikt är Kulturbryggan3, vars 
huvudsakliga uppdrag är att pröva nya och alternativa finansieringsformer för 
kulturprojekt (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 17). I dess kommittédirektiv 
står att man ska sträva efter att hitta andra finansiärer och att:  
 

Det är en angelägen uppgift att hitta nya och alternativa finansieringsmöjligheter för att stödja 
förnyelse och utveckling inom kulturområdet.  

Kommittédirektiv 2010, s. 2  
  
I regeringens regleringsbrev till Kulturrådet för 2010 står bland annat att ”Kulturrådet 
ska kartlägga förekomsten av sponsring och annan extern finansiering av 
kulturverksamheter bland olika kulturinstitutioner och inom olika konstformer”4.  
 
Grundtanken för kulturpolitiken är att staten ska hålla sig på en principiell nivå 
(Frenander 2010, s. 3). Med detta menas att den statliga kulturpolitiken har ett 
övergripande ansvar med mer allmänna målsättningar där regioner och kommuner 
själva har friheten att utforma sin politik. I Kulturutredningen (1995) står "Liksom 
tidigare bör staten i första hand stödja och stimulera kulturverksamheter, inte reglera 
den". Även i Tid för kultur betonas att: 
 
 

                                                
3 Kulturbryggan har som ändamål att dels ge förslag på nya och innovativa sätt att finansiera kulturprojekt och 
dels att fördela bidrag till nya och experimentella kulturprojekt. http://www.kulturbryggan.se/om-kulturbryggan/ 
4 Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens Kulturråd.   
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=12694 
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Kulturens och konstens innehåll ska inte och kan inte styras genom politiska beslut, men 
samhället kan, med en väl genomförd kulturpolitik, skapa förutsättningar för ett starkt kulturliv 
som utvecklas och blomstrar på egna villkor.  

 
Kulturdepartementet 2009, s. 9  

 
Inom offentlig förvaltning på statlig nivå appliceras ”armlängds avstånd” (Lindqvist 
2007, s. 142-143). Med detta menas att staten i sina årliga regleringsbrev styr 
verksamheten och myndighetschefen ansvarar för det inre arbetet. Regeringen utser 
myndighetens styrelse och myndighetschefer och kan på det sättet styra 
verksamheten. I Sverige finns det därmed en åtskillnad mellan en operativ nivå där 
museimyndigheten befinner sig och den styrande förvaltningsnivån i form av regering 
och departement. Politikerna styr därmed indirekt de enskilda statliga museerna och 
konstinstitutionerna. 
 
Denna uppsats studerar inte statliga museer utan regionala och kommunala museer. 
De regionala och kommunala museerna styrs inte genom årliga regleringsbrev (se 2.3 
Organisationsformer – villkor för verksamheten), däremot gäller principen om 
armlängds avstånd generellt även på kommunal nivå (Lindqvist 2007, s. 162). 
 
Kultursamverkansmodellen är ett led i den nya kulturpolitikens förändrade intentioner 
av hur pengar ska fördelas (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 17). Modellen 
infördes under 2011 i fem län, Skåne, Halland, Gotland, Västra Götaland och 
Norrbotten (Harding 2012, s. 6). I och med kultursamverkansmodellen har makten 
förskjutits från staten till regionerna (Harding 2012, s. 9). I en dialog mellan 
regionerna och staten ska kulturpolitiken formuleras och regionala och lokala aktörer 
ska vara delaktiga i processen. Syftet med kultursamverkansmodellen var att besluten 
ska fattas närmre medborgarna och att det skulle skapas förutsättningar för olika 
lösningar i olika regioner beroende på behov och önskemål (Harding 2012, s. 11). 
Landstingen och regionernas prioriteringar kan skilja sig åt och anpassas efter varje 
regions specifika behov. Regionerna ska inom ramen för kultursamverkansmodellen 
ta fram regionala kulturplaner (SFS 2010:2012). Kulturplanerna ska innehålla 
information om vilka olika finansieringsformer av verksamheten som planeras; 
statlig, kommunal och annan finansiering (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 
17-18). Modellen har inte inneburit någon stor ökning av icke-offentlig finansiering 
av den regionala kulturens totala finansiering. Det finns i några av kulturplanerna en 
beskrivning av hur kulturlivets finansiering kan breddas men kulturplanerna 
genomsyras inte av den politiska viljan till breddad finansiering som finns i 
kulturpropositionen Tid för kultur (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 18). 

2.2 Regionala och kommunala museer  
De regionala museerna är mittpunkten för musieverksamheten i sina regioner 
(Kulturdepartementet 2010, s. 49). De har ansvar för en mängd olika verksamheter 
som utställningsproduktion, kulturmiljöfrågor, dokumentation och pedagogisk 
verksamhet. Att utveckla den regionala strukturen på konstområdet är en ytterligare 
uppgift för de regionala museerna. De kommunala museerna skiljer sig i regel från de 
regionala museerna i att de inte har något specifikt övergripande statligt uppdrag. De 
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kommunala museerna har utställningar och pedagogisk verksamhet men handhar mer 
undantagsvis kulturmiljöfrågor eller dokumentation.  
 
ICOM:s etiska regler syftar till att stärka museerna gemensamma värdegrund och 
vara en vägledning för museerna i etiska frågor5. Enligt ICOM:s definition är ett 
museum: 
 

En permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är 
öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i 
studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan 
och hennes omvärld. 

Svenska ICOM u.å., s. 29 
 
ICOM:s etiska regler säger att det bör finnas riktlinjer för de inkomstkällor som ett 
museum får ut av sina aktiviteter eller från utomstående. De inkomstbringande 
aktiviteterna bör inte påverka institutionens normer eller dess publik.  

 
Oavsett finansieringskälla bör museerna behålla kontrollen över innehållet och integriteten i sina 
program, utställningar och övriga aktiviteter. Inkomstbringande aktiviteter bör inte få inkräkta på 
institutionens normer, eller påverka dess publik.  

Svenska ICOM u.å. s 9 

2.3 Organisationsformer – villkor för verksamheten 
De regionala museerna drivs i fyra olika organisationsformer: en majoritet av dem 
som stiftelse, i offentlig förvaltning, som ideell förening eller som aktiebolag 
(Riksutställningar 2013, s. 15). Beroende på vilken organisationsform museet verkar 
inom påverkar det vem som styr verksamheten. De regionala museerna styrs oftast av 
en politiskt tillsatt styrelse, till skillnad från en ideell förening som inte är knuten i sin 
form till en politisk organisation. En stiftelse kan vara delvis knuten till en politisk 
organisation om exempelvis en kommun är huvudman eller en av huvudmännen. 
Museernas olika huvudmän, medlemmarnas och ägarnas varierande önskningar 
skapar skilda förutsättningar och villkor för museerna.  

2.4 Finansieringsformer 
En indelning av olika slags finansiering görs av Lindqvist som är universitetslektor 
vid Lunds universitet vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap 
(Lindqvist 2008, s. 101). I den indelningen ingår däremot inte uppdragsverksamhet 
som t.ex. uppdragsarkeologi, byggnadsantikvariska uppdrag, vilka närmast kan 
kategoriseras som självgenererande inkomster.  
 
 
 
 

                                                
5 www.icomsweden.se 
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Tabell 1. Typer av finansiering av kulturella verksamheter 

Externgenererade Självgenererade inkomster 

Anslag Entré, biljettförsäljning 
Bidrag Butik  
Donationer Café, restaurang 
Sponsring Licenser  
Medlemsavgifter   
Lotteriöverskott6   
Stiftelser     

Källa: Lindqvist 2008 
 
En ny slags finansieringsform som inte används av museer men ändå är värd att 
nämna är crowdfunding. Crowdfunding kan definieras som ”medborgarnas bidrag till 
kulturprojekt genom en digital insamling av medel” (Myndigheten för kulturanalys 
2013a, s. 18). Denna finansieringsform används av kulturskapare då de inte har någon 
enskild större finansiär (Myndigheten för kulturanalys 2013b, s. 5). Kulturskaparen 
söker sin finansiering från allmänheten genom sociala och digitala nätverk 
(Myndigheten för kulturanalys 2013b, s. 11). Projektidén presenteras och 
medfinansiärerna får ofta en stor insyn och är delaktiga i projektet. Förutom enskilda 
privatpersoner har offentliga aktörer i Sverige, mestadels regioner och landsting, gått 
in som medfinansiärer till kulturella crowdfundingprojekt (Myndigheten för 
kulturanalys 2013b, s. 15-16). De offentliga finansiärerna har startat en fond på någon 
av de svenska crowdfundingplattformerna, kulturskaparna måste sedan samla in 
privata medel via crowdfundingplattformen som ett krav för att sedan kunna få 
tillgång till att söka offentliga medel.  

2.4.1 Offentlig finansiering  
I denna uppsats utgår jag från begreppen offentlig och icke-offentlig finansiering och 
använder mig av Riksutställningars definition av offentlig finansiering som inbegriper 
bidrag/anslag från stat, landsting, kommun eller EU (Riksutställningar 2013, s. 8). 
Offentliga medel har krav på sig att redovisas och de statliga bidragen från 
Kulturrådet har föreskrifter över hur projektbidragen ska rapporteras (Kulturrådets 
generella villkor 2014). Offentliga medel från kommunen redovisas i årsberättelser 
eller verksamhetsberättelser. 
 
Den offentligt finansierade kulturen har inte minskat de senaste tjugo åren i Sverige, 
åtminstone inte på statlig nivå (Lindqvist 2008, s. 99). En undersökning av samtliga 
svenska museers ekonomiska utveckling 2005-2012 visar att andelen offentlig 
finansiering istället har ökat med totalt nästan 17 procent (Riksutställningar 2013, s. 
8). I sin helhet är svenska museers ekonomiska utveckling positiv men då främst för 
de centrala museerna (Riksutställningar 2013, s. 3-4). För regionala och kommunala 
museer ser det dock annorlunda ut. Deras ekonomiska utveckling försämrades efter 
2009 och bland vissa enskilda museer är den så dålig att om denna utveckling 
fortsätter menar Riksutställningar att kvaliteten är hotad. Bland de regionala 
                                                
6 Lotteriöverskott används inte i Sverige men i bland annat i Storbrittanien och Italien. I Sverige har Svenska Spel 
varit en aktör som har finansierat verksamhet (Lindqvist 2008, s. 101).  
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museerna finns det stora skillnader mellan olika verksamheter men visar överlag en 
positiv ekonomisk utveckling. De regionala museerna är mycket beroende av de 
offentliga bidragen som ökade under perioden och utgör ca 70 procent av intäkterna 
2012 (Riksutställningar 2013, s. 23-24)7. Respondenterna i Riksutställningars 
undersökning uppger att de offentliga bidragen försvinner på grund av allt högre 
kostnader och verksamheterna blir i högre utsträckning beroende av externa 
projektmedel (Riksutställningar 2013, s. 15). Den begränsade ekonomin i svenska 
kommuner har drabbat de kommunala museerna (Riksutställningar 2013, s. 14). 
Denna försämring för de kommunala museerna sker efter 2009 men över hela 
perioden har de haft en positiv ekonomisk utveckling. Andelen offentlig finansiering 
har ökat i mindre grad än för de regionala museerna och uppgår till 74 procent 
(Riksutställningar 2013, s. 26).  

2.4.2 Icke-offentlig finansiering 
Jag använder mig i denna uppsats av Kulturrådets definition av icke-offentlig 
finansiering som är sponsring, donationer/gåvor/icke-offentliga fonder och övriga 
intäkter (Kulturrådet 2010 s. 7). Till skillnad från Kulturrådets definition omfattar jag 
i min studie även uppdragsverksamhet och medlemsintäkter i övriga intäkter.  Icke-
offentliga medel har oftast inte samma krav på sig att redovisas, med återberättelse till 
sponsorer såsom till anslagsgivare för offentliga medel. Däremot är sponsringen i 
regel villkorad med att exempelvis sponsorns logotype ska vara med. Detta är något 
som ofta regleras i ett avtal mellan parterna. 
 
Den icke-offentliga finansieringen har ökat för de regionala museerna 
(Riksutställningar 2013, s. 23). Det är uppdragsverksamhet som ökat mest, därefter 
försäljning och sedan entréavgifter. Sponsring uppgår till endast 1 procent. Övriga 
intäkter har minskat mellan 2005-2012. De kommunala museernas intäkter av icke-
offentliga medel har inte ökat procentuellt i lika stor utsträckning som för de 
regionala museerna. Sponsring uppgår för de kommunala museerna till 8 procent. De 
kommunala museerna har ingen uppdragsverksamhet (Riksutställningar 2013, s. 26). 

2.4.2.1 Sponsring  
I Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) omtalas inte sponsring som begrepp utan 
beskrivs i dagligt tal som ”ekonomiskt bidrag från företag till idrott, kultur eller 
annan allmännyttig verksamhet” (Skatteverket 2005). Det måste alltid finnas en tydlig 
motprestation i sponsring annars räknas den som en gåva och är inte avdragsgill. 
Ekonomistyrningsverket definierar sponsring som: 
 

En överenskommelse varigenom en sponsor tillhandahåller den sponsrade parten kontanta medel, 
varor eller tjänster i utbyte mot exponering av ett företagsnamn eller varumärke och eventuellt 
andra förmåner. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna. 

Ekonomistyrningsverket 2002, s. 7 
 

                                                
7 Det finns stora skillnader mellan museerna t.ex. andelen offentlig finansiering i kontrollgruppen varierar från 42 
procent till 94 procent. Några av museerna har en tillväxt på 30 procent eller mer samtidigt som några museer har 
mindre pengar att röra sig med 2012 än vad de hade 2005 (Riksutställningar 2013, s. 11). 
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Myndigheten för kulturanalys beskriver sponsring som en uppgörelse där sponsorn 
ger kontanter, tjänster eller varor till den sponsrade och i gengäld får t.ex. biljetter, 
utbildning eller få exponera sina varor (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 20). 
Det räcker inte att företagets sponsringsutgift avser att stärka företagets image och 
varumärke utan det krävs att reklamkostnaden avser att öka företagets försäljning. 
(Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 31-32). För skillnader mellan gåvor och 
sponsring, se tabell 2 nedan. Att sponsra kultur har lyfts upp som problematiskt i 
jämförelse med att sponsra idrottsevenemang (Lund 2007, s. 29). Det har upplevts 
vara svårare att redovisa en motprestation inom kultur än inom idrotten som mer 
självklart kan exponera en logotype. Därför menar vissa att idrottssponsringen lättare 
kan göras avdragsgill. Otydliga avtal som inte uppenbart visar den kommersiella 
motprestationen har i många fall blivit nekade skatteavdrag. Sponsring kan vara 
konjunkturkänsligt och är oftast inte långsiktigt framhåller Kulturrådet i sin 
kartläggning av kulturens icke-offentliga finansiering (Kulturrådet 2010, s. 7).  

Tabell 2. Skillnaden mellan gåvor och sponsring visas i följande tabell. 

  Gåvor Sponsring 

Budgetkälla Överskott Marknadsföringsbundet 
Målsättningar Ideella Affärsmässiga 
Bidraget baserat på Mottagarens behov Värde för företaget 

Kommersiell motprestation Nej Ja 

Lund 2007, s. 32 

2.4.2.2 Donationer/gåvor/icke-offentliga fonder 
Donationer och gåvor innebär att ett företag eller en person utan motprestation 
skänker pengar eller andra resurser (Skatteverket 2005). Dessa är inte avdragsgilla för 
företag. Förutom pengar kan näringslivet gynna kulturen genom ideellt arbete 
(Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 20). Utan krav på ersättning bidrar en person 
med sin kompetens och sin tid. Exempel på icke-offentliga fonder är exempelvis 
Allmänna arvsfonden som fördelar privata medel inom kulturområdet (Kulturrådet 
2010, s. 8). Det finns även många privata stiftelser och fonder som i många fall 
förvaltas av en kommun. Ett nytt begrepp som används idag är fundraising som 
betyder att skapa inkomster från både företag och privatpersoner genom donationer 
(Lindqvist 2008, s. 100). I USA är dessa donationer skattemässigt avdragsgilla (det 
vill säga minskas från det totala skatteunderlaget) till skillnad från i Sverige 
(Lindqvist 2008, s. 100).  

2.4.2.3 Övriga intäkter 
Övriga intäkter för kulturverksamheter består av biljettintäkter, uthyrning av museets 
lokaler, försäljning av souvenirer, böcker och CD-skivor som man själv producerat 
liksom intäkter från kafé–eller restaurangverksamhet (Kulturrådet 2010, s. 8). Många 
regionala museer har egen uppdragsverksamhet som kan generera betydande intäkter 
till museet exempelvis uppdragsarkeologi, byggnadsantikvarisk dokumentation och 
extern pedagogisk verksamhet. Sådan uppdragsverksamhet kategoriseras som icke- 
offentliga anslag. Beställarna av dessa uppdrag kan dock vara andra offentliga 
verksamheter. En uppdragsarkeologisk undersökning kan exempelvis göras på 
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beställning av Länsstyrelsen och finansieras av Banverket. Museer som är föreningar 
har dessutom intäkter i form av medlemskap.  

2.5 Finansiering av kultur i andra länder 
Kulturen finansieras på olika sätt i olika länder och för att sätta den svenska 
kulturpolitiken och finansieringen i en vidare kontext presenteras här exempel från 
USA, Danmark och England (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 58). Det bör 
dock understrykas att ekonomiska regelverk avseende till exempel möjligheter för 
skatteavdrag för sponsring av kultur skiljer sig betydligt åt mellan olika länder, vilket 
försvårar internationella jämförelser. I jämförelse med Sverige har nedanstående 
länder beskattningssystem som skapar bättre förutsättningar för sponsring av kultur, 
exempelvis från näringslivet.    

2.5.1 USA 
I USA finansieras kulturen av offentliga medel, privata medel och genom 
kulturorganisationens egna intäkter (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 58). De 
privata aktörerna står för en viktig del av finansieringen och det finns inget 
kulturdepartement och ingen nationell kulturpolitik som i Sverige. Det finns däremot 
offentliga organisationer på federal och oftast också på delstatlig nivå som ger bidrag 
till kulturen. Att det finns många olika finansieringsformer i ett decentraliserat system 
bedöms kunna förebygga att någon enstaka finansiär kan sätta agendan för kulturen 
och ökar möjligheten till variationen av utbudet. Myndigheten för kulturanalys 
refererar till en rapport från National Endowment for the Arts, (att liknas vid Statens 
kulturråd), som säger att den offentligt finansierade kulturen (på federal, delstatlig 
och lokal nivå) utgjorde ca 6,7 procent av intäkterna för icke-vinstdrivande 
scenkonstorganisationer och museer i USA mellan åren 2006 till 2010. Den privata 
sektorn stod under samma period för totalt 38,2 procent av finansieringen med 
fördelningen: privatpersoner 20,3 procent; stiftelser 9,5 procent och företag 8,4 
procent. I USA är det avdragsgillt att donera pengar till vissa icke-vinstdrivande 
organisationer. Det framkommer inte av rapporten om de resterande procenten är 
egna intäkter.  

2.5.2 Danmark 
Det är Kulturstyrelsen (som tidigare bestod av de tre nationella myndigheterna: 
Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen och Styrelsen for Bibliotek og Medier) som 
ansvarar för det statliga kulturstödet i Danmark (Kommittén Kulturbryggan 2012). 
Danmarks skattelagstiftning gör det förmånligt för företag att ge bidrag till kulturen 
via egenupprättade företagsstiftelser. Det finns inget maximalt årligt avdrag  vid 
donationer till kulturinstitutioner som får offentligt stöd och är godkända av 
skattemyndigheten (Kulturrådet 2010, s. 44).  

2.5.3 England 
I England finansieras kulturen av offentlig finansiering, privat finansiering och 
kulturorganisationernas egna intäkter (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 59). 
Målsättningen är att de ska stå för en tredjedel var av finansieringen. Myndigheten för 
kulturanalys refererar till Arts Council England (motsvarande Statens kulturråd) visar 
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att den offentligt finansierade delen stod för 41 procent (under 2011/2012). Den icke-
offentliga finansieringen som donationer och sponsring bestod av 11 procent. Den 
egna insatsen var 49 procent. En viktig finansieringskälla är det statliga lotteriet 
(Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 61). Skattelagstiftningen syftar till att skapa 
incitament för icke-offentlig finansiering av kulturen (Myndigheten för kulturanalys 
2013a, s. 60). Kulturorganisationen måste vara registrerad som en 
välgörenhetsorganisation för att sponsring och donationer ska vara avdragsgilla för 
företag eller från individer. I Storbritannien finns inget maximalt årligt avdrag vid 
företagsdonationer till kultur om mottagaren är en registrerad 
välgörenhetsorganisation (Kulturrådet 2010, s. 45). Det finns ingen avdragsrätt vid 
donation av konstverk.  
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 3. Tidigare forskning 

Begreppet museologi är nytt och har gränssnitt med ämnena för  kulturhistoria, 
historia, etnologi och arkeologi (Smeds, 2007, s. 69). Till en början innefattade 
museivetenskapen främst  bevarandet och handhavande av föremål samt 
katalogisering. Efter hand innefattades även forskning om museet och inte bara 
forskning i museet. Finansieringens förutsättningar styr i hög grad museernas 
verksamhet och jag vill i denna uppsats undersöka attityder till olika 
finansieringsformer. I detta kapitel avser jag att redovisa undersökningar som gjorts 
av attityder till olika finansieringsformer i Sverige, samt Norden och USA.  

3.1 Attityder till olika finansieringsformer 
Forskningen som har gjorts i andra länder är avhängigt deras skattelagstiftning som 
gör att de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig från dem som finns i Sverige.  

3.1.1 Undersökningar i Sverige  
Kulturrådets rapport om kulturens icke-offentliga finansiering visar att sponsring på 
museerna bestod av två procent av den icke-offentliga finansieringen, fyra procent är 
entréavgifter, uppdragsintäkterna stod för tio procent och tretton procent är övriga 
intäkter8 (Kulturrådet 2010, s. 16). I denna statistik skiljer de på entréavgifter och 
övriga intäkter, något som i deras egen definition ingår i samma kategori. Rapporten 
fokuserar på sponsringens omfattning och betydelse för kulturorganisationer och 
problematiserar inte den andra icke-offentliga finansieringen som 
donationer/gåvor/icke-offentliga fonder eller övriga intäkter. Rapporten konstaterar 
att det bland kulturinstitutioner råder delade meningar om sponsring (Kulturrådet 
2010, s. 37).9 Det framgår att många inte är bekanta med sponsringens förutsättningar 
och flera anser att näringsliv och kulturinstitutioner bör lära av varandra. Många 
kulturorganisationer är misstänksamma till sponsring för att det tar tid och betraktas 
som något främst för de större kulturinstitutionerna. Respondenternas uppfattning är 
att näringslivet inte är så intresserad av kultursponsring. Att sponsring inkräktar på 
den konstnärliga friheten anser 40 procent. Inte ens hälften ansåg att sponsring är ett 
bra sätt att finansiera kulturverksamhet medan 25 procent tyckte att kulturen i större 
                                                
8 Statistiken består av 171 museer och 26 konsthallar.  
9 Rapporten bygger på den åtterrapportering som gjorts till Kulturrådet för 2008, och den officiella statistiken som 
Kulturrådet publicerat för museer och konsthallar. Som underlag i rapporten har en enkät till kulturorganisationer 
använts som behandlade frågor om sponsring och kulturfinansiering som Kultur och Näringsliv genomförde 2007. 
Kulturrådet har diskutet olika frågeställningar med representanter för Riksantikvarieämbetet, Skatteverket, Kultur 
och Näringsliv mfl. Möjligheter och hinder har diskuterats i ett seminarium med Kulturrådets styrelse, kansli och 
arbets- och referensgrupp.  
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utsträckning borde finansieras av sponsring. Det var skillnad i uppfattning till 
sponsringens påverkan på den konstnärliga friheten beroende på om man idag hade 
sponsring eller inte. De som hade sponsring tyckte inte att det påverkade den 
konstnärliga friheten, bland övriga var det 40 procent. Att finansiera 
kulturverksamhet med sponsring tyckte färre än hälften var ett bra sätt att finansiera 
kultur. 25 procent tyckte att kulturen borde finansieras av sponsring. Det fanns inga 
stora förväntningar på sponsring i framtiden hos huvuddelen av de svarande 
kulturorganisationerna.  
 
I en rapport som gjorts av Myndigheten för kulturanalys undersöktes hur 
finansieringen från näringslivet kan komplettera finansieringen till kulturen med 
offentliga medel (Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 6). En av slutsatserna som 
dras i rapporten är att näringslivet inte självklart värnar om variationen inom kulturen 
(Myndigheten för kulturanalys 2013a, s. 8). Resultatet i rapporten visar att 
näringslivet inte har intresse av att styra innehållet i den kulturella verksamheten 
(Myndigheten för kulturanalys 2013, s. 49). Däremot kan näringslivet påverka vilken 
kulturverksamhet som genomförs. Det är därför viktigt att i framtiden diskutera vad 
resultatet kan bli när finansieringen från näringslivet ökar med tanke på vilken kultur 
som skapas. Det framkommer hos respondenterna att det uppfattas vara lättare att få 
finansiering från näringslivet för kultur som är bred och folkkär än ny och 
experimenterande.   
 
I en mindre omfattande undersökning av några statliga myndigheter och hur de 
förhåller sig till sponsring framkommer av en respondent att det är viktigt med 
integritet när det gäller hur sponsringssamarbetet genomförs (Costillo 2013, s. 51). 
Institutionen bör vara uppmärksam på intressekonflikter och påverkan från sponsorer. 
En respondent ser en risk med sponsring om myndigheten blir alltför beroende av 
sponsorer och väljer att göra utställningar som man vet ger sponsormedel. Att 
sponsorer har åsikter om hur en utställning utformas har respondenten däremot aldrig 
varit med om. 
 
Lindqvist har undersökt vilken inverkan offentlig finansiering har avseende viken 
kultur som skapas (Lindqvist 2007, s. 141).  Lindqvist utforskar vilka krav offentliga 
huvudmän ställer på två kulturinstitutioner. Hon är intresserad av vilken inverkan 
politiskt inflytande har på kulturorganisationer och dess konstnärliga integritet och 
kvalitet? Går de demokratiska värdena före den konstnärliga kvaliteten? Detta 
granskas utifrån de två konstorganisationerna Nationalmuseum och Edsviks konst och 
kultur. Som en statlig myndighet har Nationalmuseum ett uppdrag att förvalta och 
visa sina samlingar. Edsviks konst och kultur startade som en ideell förening med 
bidrag från Sollentuna kommun (Lindqvist 2007, s. 161). Lindqvist menar att 
offentliga huvudmän inte garanterar kulturinstitutionerna på grund av besparingskrav 
och dessutom byts politikerna ut och motverkar en långsiktig planering. Från 
Nationalmuseum visar resultatet att de får ett årligt statligt anslag som ska täcka 
kostnaderna (Lindqvist 2007, s. 152). Men dessa årliga anslag är inte tillräckliga för 
att kunna genomföra det uppdrag regeringen ålagt dem att göra. Det innebär 
svårigheter att prioritera bland det som ska genomföras. Edsviks konst och kulturs 
bidrag från kommunen täckte hälften av kostnaderna (Lindqvist 2007, s. 161-162). 
Utställningarna hade fokus på internationell och nationell samtidskonst. Men dessa 
väckte skiftande respons bland kommuninvånarna. De nytillträdda politikerna och 
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museets ledning kunde inte komma överens om vilken inriktning konsthallen skulle 
ha. Efter ett budgetunderskott året därpå lades konsthallen ner. Lindqvist ser i sin 
undersökning att det finns motsättningar mellan politiker och museets ledning. Frågan 
hon ställer är om styrningen har skett enligt principen om ”en armlängds avstånd” det 
vill säga att kommunen ger kulturinstitutionen ett uppdrag som sedan följs upp för att 
kontrollera om organisationen har fullföljt det. På båda museerna förväntade sig 
huvudmannen att museerna genererade ytterligare inkomster för att kunna fullfölja 
det uppdrag som huvudmannen givit dem. Av betydelse är politikerbytena inom 
kommunledningen, i detta fall ansåg de sig inte bundna av tidigare uppdrag som hade 
lagts på konsthallen utan ställde nya krav. Lindqvists undersökning visar på att de två 
kulturverksamheterna har otillräcklig finansiering för att verkställa sina uppdrag. 

3.1.2 Undersökningar i Norden 
I Danmark är det Kulturstyrelsen som ansvarar för det statliga kulturstödet 
(Kommittén Kulturbryggan 2012). Danmarks skattelagstiftning gör det förmånligt för 
företag att ge bidrag till kulturen via egenupprättade företagsstiftelser. Det finns inget 
maximalt årligt avdrag vid företagets donationer till kulturinstitutioner som får 
offentligt stöd och är godkända av skattemyndigheten (Kulturrådet 2010, s. 44).  
 
I en fallstudie som gjordes på ett kulturhistoriskt museum och ett konstmuseum i 
Danmark tittade man på vilken betydelse olika former av samarbeten med 
näringslivet har haft på museernas ekonomi och självförståelse (Hejlskov Larsen & 
Nørskov 2013, s. 107). Författarna beskriver att det under flera år funnits en misstro 
mot en blandning av privata intressen och driften av museet för att dessa intressen ska 
påverka museets verksamhet. De har undersökt årsrapporter, budgetar, 
styrelseprotokoll och pressklipp från åren mellan 1977-2009. Författarna har gjort två 
gruppintervjuer med medarbetare som museerna själva har valt ut på varje museum. 
(Hejlskov Larsen, A. & Nörskov, V. 2013 s 108). De ville undersöka om museerna 
som verkar i samma stad har samma tillgång till sponsring och ett likartat förhållande 
till näringslivet. Ända sedan 1980-talet har det funnits ett krav från den politiskt håll 
att öka samarbetet mellan kulturinstitutionerna och näringslivet i Danmark. 
Undersökningen visar att den största delen ”icke-offentliga medel” är från donationer 
som inte kräver någon motprestation och då främst från fonder (Hejlskov Larsen & 
Nørskov 2013, s. 110). I undersökningen framgår att de privata medlen går till 
utställningar, byggnationer och till viss del forskning (Hejlskov Larsen, A. & 
Nörskov, V. 2013 s 109-110). Sponsring med krav på en motprestation är mindre 
utbrett fram till 2002 och en liten ökning från 2003. Det finns en tydlig skillnad 
mellan konstmuseet och det kulturhistoriska museet. Det kulturhistoriska museet har 
inte haft någon tradition av att söka sponsormedel från det lokala näringslivet. 
(Hejlskov Larsen & Nørskov 2013, s. 117) På konstmuseet har det förekommit sedan 
slutet av 1980-talet. Resultaten visar att näringslivet inte dikterar villkoren för form 
och innehåll av projekten. Det är i högre grad tal om en intern process där museets 
ledningsnivå anpassar sitt arbete efter några föreställningar om vad näringslivet 
tycker är intressant och vill stötta (Hejlskov Larsen & Nørskov 2013, s. 119). 
Sponsringen har därför kanske inte påverkat museerna direkt, men däremot indirekt.  
 
Bakgrunden till en undersökning som gjordes vid tekniska center och museum i 
Norden var att museerna i allt högre grad har blivit tvungna att förlita sig på extern 
finansiering (Davidsson & Sørensen 2010, s. 345). Man ville undersöka om de 
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ekonomiska villkoren påverkade de utställningar som visades. Resultatet visade att 
bidragsgivarna, i detta fall sponsorerna, hade både indirekt och direkt påverkan på 
aktiviteterna (Davidsson & Sörensen 2010, s. 349-350). Den direkta påverkan av 
sponsorerna är inblandning i det professionella innehållet i arbetet och kravet på att 
vara synlig i utställningen. Den indirekta påverkan sker främst i planeringen av en 
utställning och handlar om självcensur eller en tillåtelse att låta sponsorerna vara med 
och ha inflytande i utställningsarbetet.  

3.1.3 Undersökning i USA 
I USA finansieras kulturen av offentlig finansiering, privat finansiering och av 
kulturorganisationens egna intäkter (Lindqvist 2007, s. 101). Det saknas en nationell 
kulturpolitik och de privata aktörerna står för en viktig del av finansieringen. USA har 
andra avdrags- och skatteregler för privatpersoner och företag än Sverige. Donationer 
av företag och privatpersoner (det vill säga direkta ekonomiska bidrag) är 
avdragsgilla.  
 
I en undersökning av 30 stora amerikanska konstmuseer undersöktes vilken inverkan 
finansieringsformen hade på val av utställningar (Alexander 1996, s. 4). 
Undersökningen bestod av 4000 olika konstutställningar mellan åren 1960 – 1986 
(Alexander 1996, s. 122-124). Förutom de estetiska kriterierna menar Alexander att 
det faktiskt är museets budget och finansiering som i lika grad styr vilka utställningar 
som blir till. Bakgrunden till undersökningen var de förändrade förutsättningar som 
hade skett för museernas finansiering (Alexander 1996, s. xi). Fram till 1960-talet 
hade den bestått av en grupp återkommande enskilda ”välgörare” till att på 1970-talet 
istället vara en rad olika finansiärer, förutom privata donatorer, företag, stat/offentliga 
organ och fonder (Alexander 1996, s. 19-39). De olika finansiärerna har ibland 
samma mål för verksamheten men av olika skäl, som att företag och staten har som 
målsättning att det kommer en stor publik och besöker utställningen (Alexander 1996, 
s. 39). Till skillnad från privata donatorer som inte har det som krav och inte heller 
fonder som ofta ger pengar till specifika projekt. De  fyra olika finansieringsformerna 
ser Alexander ha olika krav på utställningens karaktär, innehåll, omfattning och form. 
Slutsatsen i undersökningen visar att finansieringsformen har betydelse på ett indirekt 
sätt.  Bidragsgivarna tvingar inte museerna att ändra sina utställnings policys däremot 
väljer bidragsgivarna att endast stödja de utställningar som stämmer överens med 
deras egna mål (Alexander 1996, s. 122-124). Hon menar att museicheferna blir mer 
oberoende med flera olika slags finansieringsformer och bidragsgivare. De behöver 
vara mer uppfinningsrika för att få museets vision och mål att passa ihop med 
bidragsgivarna. Detta genererar i sin tur ett större utbud för besökarna.   

3.1.4 Sammanfattning 
De svenska undersökningarna har främst fokuserat på sponsring som icke-offentliga 
medel dess påverkan på verksamheten och inte andra icke-offentliga 
finansieringsformers betydelse. Undersökningen som gjorts av vilken påverkan 
offentliga finansiärers krav har på vilken kultur som skapas visar på komplexiteten 
och svårigheterna som uppstår vid politikerbyte men även på två kulturinstitutioner 
som fick för lite anslag till att kunna genomföra sitt uppdrag. De nordiska 
undersökningarna har fokuserat på vilken betydelse och inverkan sponsring har på 
museernas verksamhet och utbud. Den mer omfattande amerikanska undersökningen 



 17 

 

fokuserade däremot på samtliga finansieringsformer och dess påverkan på 
verksamheten. Slutsatsen är att de olika finansieringsformerna ställer olika krav på 
utställningarna och dess utformning. De olika finansiärerna har också olika mål för 
verksamheten men även ibland samma mål men av olika skäl.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

Museisektorn och kultursektorn arbetar inom offentlig service och offentlig 
förvaltning. De olika teorier för strategisk utveckling och ledning som utvecklats 
inom offentlig förvaltning får därför ett starkt genomslag och påverkar de 
verksamheter som bedrivs. Jag har således valt att utgå utifrån management teori10 i 
min undersökning. New Public Manegement (NPM) utgör en inriktning inom 
management-teori som omfattar nyliberalt influerade perspektiv, vilka har haft en stor 
inverkan på offentlig förvaltning och den offentliga sektorns utveckling i stora delar 
av västvärlden, även i Sverige (Myndigheten för kulturanalys 2013b, s. 7). Utifrån 
mitt tolkningsperspektiv finns det stora överensstämmelser i de grundläggande 
värderingar som framförs i NPM och de tankar och visioner som präglar 
kulturpropositionen Tid för kultur. 

4.1 New Public Management 
Grundtankarna inom NPM är att offentliga organisationer ska ta lärdom från 
näringslivet om hur man leder och styr företag. Viktiga begrepp som förekommer 
inom NPM är kommersialisering, konkurrens, kontroll, fokus på kundens behov och 
decentralisering av beslut (Holmberg & Henning 2003, s. 218). Då NPM:s 
tankegångar styr verksamheter inom offentlig förvaltning har man sett att synen på 
verksamheten liknar den som finns inom privata företag där marknadsmekanismer 
styr, bland annat att uppnå mätbara mål och en större kontroll av kostnader 
(Hasselbladh 2008, s. 67). Hood beskriver de typiska dragen i NPM i sju punkter 
(Hood 1995, s. 96). 
 
1. Uppdelning av enheter till flera mindre enheter som har resultat- och 
kostnadsansvar.  
2. En ökad prismedvetenhet och ständig rationalisering av kostnader för att göra 
verksamheten mer kostnadseffektiv.  
3. Metoder som används i den privata sektorn överförs till den offentliga sektorn. 
4. Ett behov av att minska direkta kostnader, höja arbetsdisciplinen och göra mer med 
mindre.  
5. En tydligare ansvarsfördelning för chefer.  
6. Effektiviteten angivs genom tydliga mål.  
7. En ökad fokusering på resultatet.  
 

                                                
10 Management är ett sammanfattande ord för ledning, organisation och styrning (Granberg 1994, s. 46). 
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Inom NPM betonas betydelsen av självfinansiering av offentliga verksamheter. Detta 
mål kan sägas ligga i linje med kulturpropositionen. I den eftersträvas en ökning av 
icke-offentlig finansiering av kulturverksamheter (Kulturdepartementet 2009, s. 13). 
Inom NPM finns en avsikt att lägga över mer ansvar från politikerna till marknaden 
och låta marknadens mekanismer styra. NPM förespråkar att politikerna ska styra och 
förvaltningen utföra, det vill säga att dessa ska skiljas åt på ett tydligt vis. I praktiken 
innebär detta att alltmer ansvar överlämnas åt institutionerna som utför verksamheten. 
På detta sätt minskar politikerna sitt inflytande. Utifrån perspektiven inom NPM bör 
således politiska nämnders och partipolitikens påverkan på offentliga verksamheter 
dämpas. Politikerrollen skall främst omfatta övergripande målstyrning (Agevall 2005, 
s. 29). Detaljerna i verksamheterna har istället överlåtits åt tjänstemännen. Den 
offentliga förvaltningen kan därmed mer likna ett företag eftersom politik och 
handling blir mer åtskiljda (Almqvist 2006, s. 11). 
 
NPM har fått kritik för en rad olika motsägelser och inkonsekvenser (Agevall 2005, s. 
30). NPM fokuserar på kunden, men frågan om vem som är kund kan variera 
(Agevall 2005, s. 27). I vissa fall (kundvalsmodellen) är det den enskilda 
medborgaren och i andra fall (beställare-utförare-modellen) är det politikerna som blir 
kunder. En annan fråga är om all offentlig verksamhet alltid bör avpolitiseras. Det är 
inte alltid möjligt att sätta likhetstecken mellan ”kund” och ”medborgare”. Om 
medborgarna agerar som kunder kan det innebära att de inte väljer att engagera sig i 
politiska frågor av mer kollektiv betydelse. Medborgarrollen omfattar även 
möjligheten till ett deltagande i en vidare gemenskap och möjligheten till att påverka 
samhället genom politiskt deltagande. En annan invändning mot NPM är att samtidigt 
som folkvalda förespråkas få större makt över byråkratin, så ges cheferna inom 
offentliga verksamheter större frihet att påverka och ta mer avgörande beslut av 
strategisk betydelse för utvecklingen av arbetet. Detta kan uppfattas som motstridiga 
mål. Annan kritik mot NPM är att dess fokus på ekonomiska värden som 
produktivitet och kostnadseffektivitet, skymmer vilka konsekvenser detta får för 
bland annat demokratiska värden (Agevall 2005, s. 30). Vem är egentligen kunden för 
museerna? Enligt NPM är det individen. Men museerna skall även leverera till ett 
samhälle med olika kollektiv och med skilda behov. Att enbart utgå från ett  
individperspektiv kan innebära ett problem med tanke på museernas bredare 
samhällsuppdrag.  
 
Flera forskare menar att det skett en ekonomisering av kulturen och att gränserna 
mellan ekonomi och kultur håller på att lösas upp (Aronsson 2007, s. 16). Köping, 
Lantz och Stenström menar att kulturen alltmer närmar sig retoriken inom 
näringslivet och verkar inom NPMs förutsättningar (Köping, Lantz & Stenström 
2009, s. 85).  De befarar att allt i slutändan handlar om ekonomi och att ekonomin blir 
överordnat det kulturella. Kulturen ska inte styras men inom NPM används mål och 
kontroll av verksamheten. Detta är problematiskt, anser författarna, eftersom de 
nyckeltal som brukar användas inte passar inom kultursektorn. Även Lindqvist ser att 
retoriken inom NPM har spillt över på museerna som i allt högre grad mäter sitt 
resultat med kvantitativa mått som besökssiffror (Lindqvist 2007, s. 165). Att enbart 
ha besökarantalet som målsättning mäter inte den konstnärliga kvaliteten (Matarasso 
2007, s. 175). För att kunna se om ett kvantitativt resultat är bra i en kulturinstitution 
måste resultatet problematiseras (Nyström & Sjögren 2008, s. 9). De kvantitativa 
målen ska ställas mot en kvalitativ analys, det vill säga kopplas, till vilka mål som 
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verksamheten har. Att titta på budgetavvikelser i en verksamhet eller se på 
samhällsnyttan är två skilda saker (Nyström & Sjögren 2008, s. 16).  

4.2 Public value management 
Public value management-teorin kan ses som en vidareutveckling av NPM men 
innehåller även en betydande kritik av vissa grundantaganden kännetecknande för 
NPM (Denhardt & Denhardt 2000, s. 1). Inom public value management poängteras 
att chefer inom offentlig förvaltning bör skapa kollektiva värden (Moore 1995, s. 17). 
Ledarskapet ska lyda under demokratisk kontroll eftersom beslut i offentlig 
förvaltning påverkar alla invånarna till skillnad från privat sektor (Moore 1995, s. 19). 
Det gäller därför att hitta den bästa användbarheten för de resurser som den offentliga 
sektorn förfogar över (Moore H 1995, s. 16). Som chef i offentlig förvaltning ska man 
visa varför staten ska använda sina medel för att finansiera servicen (Moore 1995, s. 
72). Men att mäta det offentliga värdet är komplicerat och för att göra det finns 
viktiga komponenter som används vid bedömning.  
 
Public value management har ett relationsorienterat snarare än resultatorienterat 
synsätt (O`Flynn 2007, s. 361). Inom public value management finns det flera 
ledningsmål där det ingår att svara på medborgarnas önskemål, få ett förnyat mandat 
och förtroende. Inom NPM handlar det istället om att uppnå de överenskomna 
resultatmålen. Denhardt & Denhardt har utformat sju principer för public value 
management (Denhardt & Denhardt 2000, s. 549-559).  
 
1. Ett ledarskap som innebär att huvudsyftet är samskapandet av kollektiva värden. 
Syftet är inte som tidigare att styra medborgarna i en viss riktning utan att istället 
lyhört hjälpa medborgarna att uttrycka sina behov och intressen. Detta görs för att 
sedan försöka hitta lösningar på de problem och behov medborgarna ger uttryck för.  
 
2. Målet är att veta vilka gemensamma och allmänna intressen befolkningen har. En 
uppgift för de offentliga tjänstemännen är att bygga upp en uppfattning om det 
allmännas intresse och hitta långsiktiga lösningar på det. Viktigare än att komma 
överens om några enstaka mål är att ha en samsyn kring och engagemang hos 
administratörerna, politikerna och medborgarna inför hur framtiden ska gestalta sig. 
Det offentliga ska skapa mötesplatser och arenor där medborgarna ska ha möjlighet 
att uttrycka sina gemensamma värden och tillsammans med andra medborgarna skapa 
en samsyn om vad de innebär.  
 
3. Arbetet med att uppnå kollektiva värden ska ske demokratiskt. Genom att engagera 
medborgare kommer de policies och program som syftar till att uppfylla allmänhetens 
behov uppnå mest resultat. Enligt Denhardt & Denhardts synsätt är målet medborgare 
som tar ansvar. Detta ställer höga krav på den politiska ledningen att tydligt uttala 
medborgarnas ansvar och samtidigt visa på vad som ges i gengäld. Medborgare måste 
uppfatta det offentliga som öppet och tillgängligt, lyhört och att det finns till för att 
uppfylla deras behov.  
 
4. Inom public value management ser man på invånarna som medborgare och inte 
som kunder. Därför är relationen en annan än mellan företag och deras kunder. Teorin 
menar att det är svårt att definiera och se vilka deras ”kunder” är. Eftersom det 
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offentliga exempelvis hjälper dem som väntar på service, de som behöver service 
men inte aktivt har sökt den, släktingar till dem som får service. Tjänstemännen ska 
inte reagera på medborgarnas behov utan fokusera på att bygga förtroendefulla 
relationer och samarbeten mellan och med medborgare.  
 
5. Tjänstemännen ska inte, som de gör inom NPM, fokusera på kostnadseffektivitet, 
utan även på juridik (sköta lagstadgade och konstitutionell rätt) på olika värderingar 
vilka värderingar som finns i samhället, politiska normer och medborgarnas intressen 
m.m.  
 
6. Det är inte bara produktionen som ska värderas utan offentliga organisationer ska 
drivas genom samarbete och delat ledarskap och genomsyras av respekt för 
människor.  
 
7. Inom public value management värderas medborgare och offentlig service högre än 
entreprenörskap. Ledarskapet inom public value management handlar inte om, som 
NPM förespråkar, att enbart vara produktiv och göra kunden nöjd, acceptera risker 
och ta de möjligheter som kommer.    
 
Målet inom public value management är att ledarskapet ska lyda under demokratisk 
kontroll (Moore 1995, s. 17). Tjänstemännen är snarare byråkrater än entreprenörer 
till skillnad från inom NPM-teorin. Fokus inom public value management är att 
producera värde för medborgarna (Moore 1995, s. 18-20). Det åligger cheferna att 
hitta, definiera och producera detta värde. Cheferna ska tillsammans med den 
politiska omgivningen och med den egna organisationen söka efter detta värde. Det 
handlar således om något större än att enbart skapa nöjda kunder eller ett privat värde 
för varje medborgare. Ett exempel inom offentlig förvaltning är sophämtning. 
Eftersom medborgarna mår bättre och behåller hälsan om sophämtningen fungerar 
skapas ett kollektivt värde (Moore, 1995, s. 40).   
  
Då jag redovisar mitt resultat (7. Resultatdiskussion) tar jag min utgångspunkt i de två 
teorierna NPM och public value management. 
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5. Metod 

Undersökningen i denna uppsats studerar museisektorns inställning och attityder till 
två olika finansieringsformer: offentlig respektive icke-offentlig finansiering. 
Ambitionen har varit att få ett så brett underlag för studien som möjligt. Det 
vetenskapliga angreppssättet och metodvalet har varit kvantifiering av data. Att 
kvantifiera data innebär att det kan räknas och anges i siffror "så kallad hårddata"som 
kan behandlas statistiskt (Ejvegård 2009, s. 38). Uppsatsen är ett försök till en 
kvantitativ förståelse av fenomenet finansiering. Utgångspunkten i uppsatsen har varit 
att få kunskap om vad man inom museisektorn tycker idag och inte vad man tyckt 
eller tycker i framtiden. Den teknik som valts att samla in material utifrån metodvalet 
har varit enkät. En fördel med en enkätundersökning är att den kan göras inom ett 
stort geografiskt område (Ejlertsson 2005, s. 11). Enkätens begränsning är att det inte 
går att ställa följdfrågor till respondenterna (Ejlertsson 2005, s. 13). Denna svaghet 
har till viss del reducerats eftersom enkäten lämnade utrymme för respondenterna att 
skriva sina tankar och åsikter, som innebär att undersökningen även har kvalitativa 
aspekter. Då flertalet respondenter har gjort kommentarer med förtydligande svar ger 
dessa en förståelse av respondenternas upplevelse och åsikter kring fenomenet.  

5.1 Urval  
I urvalsprocessen har utgångspunkterna varit Myndigheten för Kulturanalys indelning 
i fem kategorier av svenska museer; centrala museer11, övriga statliga museer12, 
regionala museer13, kommunala museer14 och övriga museer15 (Myndigheten för 
kulturanalys 2012, s. 7). För att ingå i myndighetens urvalsunderlag ska ett antal 
kriterier uppfyllas16. Undersökningen har begränsats till regionala och kommunala 
museer i Sverige. Min förförståelse av regionala och kommunala museers vardag är 
att de i högre grad verkar i en mer komplicerad finansieringssituation med skilda krav 

                                                
11 De museimyndigheter och stiftelsemuseer som riksdagen har valt ut att ha centralt riksintresse. Förutom samla, 
vårda, visa och utveckla verksamheten inom sina specialområden ska de bedriva forskning, samarbeta med 
regionala och lokala museer och stödja dem med service, rådgivning, vandringsutställningar och depositioner. De 
ska hålla i de internationella kontakterna (Myndigheten för kulturanalys 2012, s. 7). 
12 De statligt förvaltade museer som inte räknas som centrala museer som till exempel verksmuseer och 
universitetsmuseer (Myndigheten för kulturanalys 2012, s. 7). 
13 De museer som har regional huvudman som landsting eller region. Huvudmannaskapet kan delas med till 
exempel en kommun (Myndigheten för kulturanalys 2012, s. 7). 
14 De museer som enbart har kommunal huvudman (Myndigheten för kulturanalys 2012, s. 7). 
15 De museer som inte har en offentlig huvudman, men kan ha bidrag eller anslag från en offentlig instans 
(Myndigheten för kulturanalys 2012, s. 7). 
16 Att museet motsvarar den definition på ett museum som används av ICOM, ha yrkesutbildad personal vars 
sammanlagda arbetstid motsvarar minst en heltidsanställd person under året (Myndigheten för kulturanalys 2012, 
s. 7). 
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från offentliga och icke-offentliga finansiärer än statliga och övriga museer. En annan 
tungt vägande anledning till att välja ut endast två kategorier av museer är för att 
begränsa antalet på grund av uppsatsens ringa omfattning.  
 
Den tid som har avsatts för uppsatsarbetet och till att genomföra undersökningen har 
varit begränsad och därför har det varit lämpligt att inte fokusera på samtliga museer. 
Att utgångspunkten har varit Myndigheten för kulturanalys definition av regionala 
och kommunala museer i Sverige är inte helt oproblematiskt. Definitionen av 
populationen har förändrats över tid och i denna definition hade myndigheten en 
ambition att få en mer heltäckande population och utökade antalet från föregående år 
2011 (Myndigheten för kulturanalys 2012, s. 7).  
 
Det totala antalet regionala museer17 är 38 stycken enligt Myndigheten för 
kulturanalys (Myndigheten för kulturanalys 2012, s. 29-30). Av dessa har fyra museer 
valts bort18 (se bilaga 1) Kalmar konstmuseum, Tekniklund Östersund, Uppsala 
medicinhistoriska museum och Mentalvårdsmuseet har uteslutits i studien. 
Anledningen till detta är att jag varit osäker på vem som varit deras huvudman. 
Utifrån Myndigheten för kulturanalys definition är de kommunala museerna 91 
stycken. Av de kommunala museerna har 60 stycken valts ut (se bilaga 2). De museer 
som valts bort är de där det varit en otydlig huvudman, då jag funnit det oklart om det 
varit kommunen eller landsting som är den direkta huvudmannen. De museer som 
valts bort är Astrid Lindgren Näs AB, Biologiska museet i Uppsala, Borgholms slott, 
Bror Hjorts Hus, Dalslands konstmuseum, Edsbyns museum, Eriksbergs museum, 
Fotevikens museum, Försvarsmuseum Boden, Grenna museum, Gustavsbergs 
Porslinsmuseum, Härjedalens fjällmuseum, Idrottsmuseet, Kulturhuset Ängeln, 
Mångkulturellt centrum, Norbergs kommuns museer, Nordiska Akvarellmuseet, 
Silvermuseet i Arjeplog, Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele AB, Sveriges 
fängelsemuseum, Motala musei- och Hembygdsförening, Piteå museum, Havets hus, 
Kulturhuset Orsa, Ljusdalsbygdens museum, Museet Kvarnen, Nacka Kulturcentrum, 
Kulturhuset Pigalle i Nässjö, Torekällbergets museum, Trelleborgen. Förutom att 
använda mig av variablerna regionala och kommunala museer har kategorivariablerna 
museum i storstad (Malmö, Göteborg och Stockholm) och museum på mindre ort 
respektive konstmuseum och icke konstmuseum använts då jag presenterar materialet 
i resultatgenomgången (se 6 Resultat). 
 
Enkätfrågorna skickades ut till museicheferna och anledningen till det är att frågorna 
jag vill ha svar på är övergripande och min uppfattning är att cheferna har mest 
överblick över ekonomiska förhållanden.  
 
När det gäller det kvantitativa resultatet och möjligheten att kunna dra slutsatser till 
ett större sammanhang krävs att materialet ska vara representativt (Eggeby & 
Söderberg 1999, s. 43). Det innebär att varje kommunalt och regionalt museum ska 
                                                
17 Det finns ett flertal olika organisationsformer i Sverige. Organisationsformen är väldigt sammansatt. 1. 
kommunalt t.ex. Malmö museum (som samtidigt är ett regionalt museum) 2. Stiftelse tex Regionmuseet 
Kristianstad (som är ett regionalt museum) 3. Bolag t.ex. Västerbottens Museum AB 4. Förening t.ex. Gotlands 
fornsal. 
18 I Myndigheten för Kulturanalys definition ingår ytterligare sex institutioner inom Västarvet. I denna 
undersökningen besvarade Västarvet gemensamt och uppgav att Bohusläns museum och konsthall, Göteborgs 
Naturhistoriska museum och Västergötlands museum ingick.  
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ha en känd sannolikhet att komma med i urvalet annars är det inte representativt för 
populationen. Antingen görs ett obundet slumpmässigt urval eller ett systematiskt 
urval (Eggeby & Söderberg 1999, s. 44). Eftersom det inte är någon 
totalundersökning och ingen av dessa urvalsmetoder har används kan det ha blivit 
urvalsfel och det innebär att materialet inte analyseras som representativt för hela 
populationen.  

5.2 Genomförande  
Då man konstruerar frågor till en enkät bör de enligt Ejlertsson innehålla ett enkelt 
språk, vara entydiga, nyanserade och inte ledande (Ejlertsson 2005, s. 52). Ejlertsson 
är professor i folkhälsovetenskap och har gett ut flera läroböcker om statistik och har 
lång erfarenhet av enkätmetodik inom forskning och utbildning. Enkätfrågorna i 
denna undersökning består till största delen av fasta svarsalternativ och totalt 11 
frågor (se bilaga 3). Åtta av dessa frågor har svarsalternativen ja/nej eller 
positivt/negativt. Svaren på två av frågorna är det som kallas ordinaldata det vill säga 
att det finns en rangordning mellan svaren (Wahlgren 2012, s. 11). De svar som går 
att välja mellan i ordinalskalan är mycket, ganska mycket, lite, inte alls. En av 
frågorna är öppen, det vill säga respondenten får skriva valfri summa. 
 
Enkätfrågorna skickades via mejl till var och en av de 86 museerna. Mejlet bestod av 
en presentation av bakgrunden och i vilket sammanhang undersökningen gjordes. 
Enkätfrågorna fanns i anslutning till presentationen och respondenterna svarade på 
mejlet och skrev direkt in i mejlet och skickade dem i retur. Efter cirka en vecka 
skickades ett påminnelsemejl och efter ytterligare cirka fyra dagar ringdes de upp. 
Många av de tillfrågade svarade efter påminnelsemejlet och efter telefonsamtalet. För 
att inte vara alltför påträngande rekommenderar Ejlertsson att man gör maximalt två 
påminnelser (Ejlertsson 2005, s. 26).  
 
Materialet har bearbetats kvantitativt med hjälp av SPSS som är ett program för 
statistisk analys. En begränsning i kvantitativ metod är att det är svårt att beskriva hur 
människor tänker, varför människor gör på ett visst sätt eller hur beslut fattas (Ahrne 
& Svensson red 2011, s. 14). Detta går inte mäta med siffror. Den kvantitativa 
metoden kan heller inte ge svar på upplevelser, tankar eller intentioner. Det går att 
skilja mellan kvalitativa och kvantitativa analyser och en metod kan generera både 
kvalitativa och kvantitativa data (Ahrne & Svensson red 2011, s. 12). I den 
undersökning som jag gjort finns det även en kvalitativ del. I och med att det fanns ett 
kommentarsfält i enkäterna skrev många av respondenterna en kvalitativ kommentar 
som förtydligar deras svar. Materialet gav mig möjlighet att analysera både kvalitativt 
och kvantitativt. Det har medfört att uppsatsen både har en kvantitativ och en 
kvalitativ resultatgenomgång Det kvalitativa materialet har stor betydelse för 
resultatet av undersökningen.  

5.3 Externt bortfall 
I kvantitativa undersökningar är det vanligt att svarsbortfallet är högt (Ejvegård 2009, 
s. 56). Om det ska vara meningsfullt att sammanställa svaren bör svarsfrekvensen 
vara hög. I denna undersökning är det 65 procent av det totala antalet museer som har 
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svarat vilket innebär 56 museer. Bland de regionala museerna är det 74 procent som 
svarat och bland de kommunala museerna är det 61 procent som har svarat. Enligt 
Ejvegårds antaganden är svarsfrekvensen bland de kommunala museerna i min 
undersökning, 61 procent, lite låg och innebär att man får vara försiktig när det ska 
tolkas.  
 
Det är 30 stycken av de tillfrågade museerna som inte besvarade enkäten. Dessa 
museer kan ha en helt annan uppfattning och inställning. Detta är något jag inte tar 
upp i resultatdiskussionen.  

5.4 Undersökningens kvalitet 
Då resultatet av en undersökning värderas måste man som läsare ställa sig frågan hur 
mycket resultatet är värt i meningen om det är korrekt och verkligen säger något 
(Ejlertsson 2005, s. 99) För att kunna värdera det ska enkätfrågorna ha ställts på rätt 
sätt, det externa bortfallet ska inte vara för stort och undersökningen får heller inte ha 
vänt sig till fel personer. För att kontrollera detta används begreppet validitet och med 
detta menas om frågorna mäter det man avser att mäta.  

5.5 Forskningsetiska frågor 
Då man planerar en forskningsundersökning finns det inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning fyra forskningsetiska principer som bör uppfyllas 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 6). Det första kravet är att personerna som deltar ska 
informeras om enkätundersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Det andra 
kravet kallas samtyckeskravet och innebär att personen själv beslutar om den ska 
delta och därför ska ett medgivande hämtas in (Vetenskapsrådet 2011, s. 9). Det 
tredje kravet är konfidentialitetskravet och handlar om att personen i 
enkätundersökningen ska kunna vara anonym och inte identifieras av utomstående 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 12). Inom ramen av detta arbete garanteras lika hög grad av 
anonymitet som vid en kvalitativ undersökning det vill säga jag vet vilket museum 
som har svarat vad eftersom varje enskild respondents svar mejlades direkt till mig i 
retur. Däremot lyfts inga enskilda institutioners svar fram i uppsatsen, utan det har 
gjorts en anonymisering av institutionerna och fokus är på helheten. Jag har valt att 
presentera helheten med hjälp av citat. Det sista kravet kallas ”nyttjandekravet” och 
innebär att det material som framkommer i enkäterna endast får användas till de 
syften som framgår i enkäten, inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet 2011, 
s. 14).  
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6. Resultat 

Detta kapitel har för avsikt att redovisa en kvantitativ genomgång av resultatet av 
enkätundersökningen. I nästa kapitel (7 Resultatdiskussion) diskuteras dessa resultat 
tillsammans med en kvalitativ del som består av kommentarer som respondenterna 
gjort i anslutning till enkätsvaren där de utvecklar sina resonemang.  

6.1 Kvantitativ genomgång 
Som kategorivariabler används regionalt och kommunalt museum, museum i storstad 
(Malmö, Göteborg och Stockholm) och museum på mindre ort, respektive 
konstmuseum och icke konstmuseum. I de fall då det finns skillnader mellan 
kategorivariablerna redovisas det i korstabeller. De statistiska analyserna inkluderar 
Chi2-test samt Fishers exakta test och har genomförts med SPSS version 20 med en 
signifikansnivå på 5 %. 

6.1.1 Intäkter från icke-offentliga medel 
Av det totala antalet museer i undersökningen som svarat är det 35 stycken av 56 som 
har fått intäkter från icke-offentliga medel under 2013 det vill säga 61 procent. 
Skillnaderna mellan de båda jämförda typerna av museum; regionala och kommunala 
museum, är statistiskt säkerställda. Av de regionala museerna har 85 procent fått 
intäkter från icke-offentliga medel jämfört med 47 procent på de kommunala 
museerna. Möjliga anledningar till varför det ser ut på detta sätt återkommer jag till i 
analysen (se 7.1 Andel icke-offentliga medel). 

Tabell 3. Har museet fått intäkter från icke-offentliga medel under 2013? 

 
Chi2-test, p = 0,009 
 
Skillnaderna mellan de båda jämförda typerna museer i storstad och museer på en 
mindre ort är statistiskt säkerställda. Det är 90 procent av museer i stor ort som har 
fått icke-offentliga medel jämfört med 56 procent av museerna på en mindre ort. I 
analysen återkommer jag till olika anledningar till varför det ser ut på detta sätt (se 
7.1 Andel icke-offentliga medel). 
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Tabell 4. Har museet fått intäkter från icke-offentliga medel under 2013? 

 
Chi2-test, p=0,047 
 
Skillnaderna mellan de båda jämförda typerna konstmuseer och icke konstmuseer är 
statistiskt säkerställda. Av de museer som har fått icke-offentliga medel är det bland 
konstmuseerna 29 procent och av icke konstmuseer är det 67 procent som fått icke-
offentliga medel. Samtliga museer har svarat på denna fråga. Denna diskrepans 
kommer jag att diskutera senare (se 7.1 Andel icke-offentliga medel). 

Tabell 5. Har museet fått intäkter från icke-offentliga medel under 2013? 

 
Fishers exakta test, p = 0,047  
 
Av dem som har fått icke-offentliga medel är fördelningen av icke-offentliga medel 
under 2013 i procent följande: 

Tabell 6. Om museet mottog icke-offentliga medel under 2013 - ungefär hur stor del utgjorde dessa 
medel av museets totala budget i procent räknat? 

Procent	   Antal	  

0	  %	   1	  
1-‐5	  %	   8	  
6-‐10%.	  	   2	  

11-‐20	  %	  	   4	  
21-‐	  30	  %	   9	  
31-‐40	  %	  	   3	  

41-‐50	  %.	  	   3	  
51-‐60	  %	  	   1	  
61-‐70	  %	   0	  

71-‐80	  %	  	   1	  
81-‐90	  %.	   1	  
91-‐100	  %	   0	  

TOTALT	   33	  
 
Det interna bortfallet på denna fråga är två museer. Av museerna på stor ort har nio 
av tio museer fått icke-offentliga medel. För sju av dessa museer var de icke-
offentliga medlen 20-35 procent av museets totala budget. De andra två museerna 
mottog en till fem procent.  

6.1.2 Förändrad verksamhet beroende av finansieringsform 
Av de undersökta museerna anser 45 procent att en proportionellt sett ökad offentlig 
finansiering i förhållande till icke-offentlig finansiering skulle förändra deras 
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verksamhet på ett betydande sätt i jämförelse med idag. Några procent fler (56 
procent) svarar att en ökad offentlig finansiering inte skulle förändra deras 
verksamhet. Det interna bortfallet är 5 museer.   
 
57 procent anser att en proportionellt sett ökad icke-offentlig finansiering i 
förhållande till offentlig finansiering skulle förändra deras verksamhet på ett 
betydande sätt i jämförelse med idag. 43 procent svarar det motsatta och anser inte att 
en ökad icke-offentlig finansiering skulle förändra deras verksamhet.  
 
Skillnaderna mellan de båda jämförda typerna av museum; i storstad och museer på 
mindre ort är statistiskt säkerställda och visar att museer på stor ort uppger i högre 
grad att ökad icke-offentlig finansiering skulle förändra deras verksamhet än museer 
på mindre ort.  

Tabell 7. Skulle en proportionellt sett ökad icke-offentlig finansiering i förhållande till offentlig 
finansiering förändra er verksamhet på ett betydande sätt i jämförelse med idag? 

 
Chi2-test, p=0,011 

6.1.3 Offentliga finansiärers påverkan 
Övervägande delen av museerna (81 procent) uppfattar att deras verksamhet är 
mycket, alternativt ganska mycket beroende av politiska beslut medan 19 procent 
uppfattar att de är lite beroende av politiska beslut. Det är ingen av respondenterna 
som anser att de inte alls är beroende av politiska beslut. Det interna bortfallet är tre 
museer. Att museerna är beroende av politiska beslut diskuteras och analyseras i 
kapitel 7.3 Demokratisk styrning.  
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Av det totala antalet museer är det 75 procent som uppfattar det politiska beroendet 
som positivt och 25 procent som negativt. Det är statistiskt säkerställt att av de som 
anser att de är mycket beroende av politiska beslut är det 69 procent som anser att det 
är positivt. Det interna bortfallet är 12 respondenter. Att den övervägande delen av 
respondenterna är positiva till ett beroende av politiska beslut kommer 
vidareutvecklas i analysen och diskuteras i relation till kulturpropositionen (se 8. 
avslutande diskussion). 

6.1.4 Icke-offentliga finansiärers påverkan 
Resultatet på frågan angående påverkan av icke-offentliga finansiärer är omvänt. Det 
är endast tre respondenter (fyra procent) som upplever att de är mycket eller ganska 
mycket beroende av beslut tagna av icke-offentliga finansiärer. 40 procent uppger att 
de är lite beroende av beslut tagna av icke-offentliga finansiärer och resterande 54 
procent menar att de inte är beroende av deras beslut. Det interna bortfallet är fyra 
respondenter.  
 

 
 
På frågan om de är positiva eller negativa till beslut tagna av icke-offentliga 
finansiärer finns det högsta interna bortfallet, 21 av respondenterna har valt att inte 
svara. Hälften av dem som svarat är positiva och hälften är negativa. Uppfattningen i 
denna fråga är varierande bland respondenterna och kommentarerna kommer att 
diskuteras vidare i resultatdiskussionen (se 7.4 Finansieringens inflytande och 
påverkan på verksamheten). 

6.1.5 Konflikter mellan olika slags finansieringsformer  
En övervägande majoritet (83 procent) uppfattar inte några eventuella konflikter 
mellan finansiering från offentliga medel och icke-offentlig finansiering. 17 procent 
upplever en konflikt. Det interna bortfallet är tre institutioner. Denna syn nyanseras i 
de kommentarer som respondenterna gjort och diskuteras i resultatdiskussionen (se 7. 
Resultatdiskussion).  
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6.1.6 Ökad offentlig respektive icke-offentlig finansiering  
56 procent ser det som positivt att icke-offentlig finansiering skulle svara för en 
proportionellt större del av museets finansiering. Det interna bortfallet är 12 
respondenter.  
 
En högre andel, 82 procent, ser det som det som positivt att offentlig finansiering 
skulle svara för en större proportionerlig del av museets finansiering. Det interna 
bortfallet är stort, 17 institutioner har inte svarat.  
 
Det är 14 respondenter som har svarat ja på båda dessa frågor och anser att det är 
positivt både med ökad icke-offentlig finansiering respektive offentlig finansiering. I 
analysen återkommer jag till varför det kan se ut på detta sätt (se 7. 
Resultatdiskussion).  
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7. Resultatdiskussion 

I detta kapitel analyserar jag de resultat som framkom i enkätsvaren och presenterar 
ett urval av de kommentarer som respondenterna gjort. Detta gör jag med hjälp av tre 
teman; 1. Attityder till olika finansieringsformer 2. Demokratisk styrning och  
3. Finansieringens inflytande och påverkan på verksamheten. Kapitlet börjar med en 
genomgång av de skillnader som finns i omfattningen av icke-offentliga medel hos 
regionala och kommunala museer, museer i storstad och museer på mindre ort samt 
konstmuseer och icke konstmuseer och möjliga orsaker till dessa skillnader.  

7.1 Andel icke-offentliga medel 
I enkätundersökningen framkom att det var 62 procent av museerna som hade fått 
intäkter från icke-offentliga medel under 201319. Möjligtvis skulle denna siffra ha 
varit högre om jag i enkäten hade definierat vad jag menade med icke-offentliga 
medel. Det kan vara så att flera respondenter har tolkat icke-offentliga medel som 
enbart sponsring och inte omfattat donationer/gåvor/icke-offentliga fonder, övriga 
intäkter, uppdragsverksamhet eller medlemsintäkter. Av dem som har fått icke-
offentliga medel har 30 procent fått under 10 procent, nästan 60 procent har fått 
mellan 11-50 procent20. Endast tre museer har fått mellan 71-90 procent icke-
offentliga medel. Resultatet visar att en liten andel av museerna har en stor 
procentuell intäkt från icke-offentliga medel. Detta resultat stämmer överens med 
Riksutställningars undersökning som visar att den offentliga finansieringen är hög 
både på regionala och kommunala museer (Riksutställningar 2013, s. 11, 13).  
 
Resultatet i undersökningen visar att det finns en skillnad mellan regionala och 
kommunala museer. Av de regionala museerna har 85 procent fått intäkter från icke- 
offentliga medel jämfört med 47 procent av de kommunala museerna. Även 
Riksutställningars undersökning visar att den icke-offentliga finansieringen har ökat 
för de regionala museerna, men inte i lika stor utsträckning för de kommunala 
museerna (Riksutställningar 2013, s. 23). Det är uppdragsverksamhet som ökat mest, 
därefter försäljning och sedan entréavgifter. Sponsring uppgår till endast 1 procent för 
de regionala museerna. De regionala museer har uppdragsverksamhet som genererar 
icke-offentliga medel, till skillnad från de kommunala museerna. Resultatet i denna 
masteruppsats visar således att de kommunala museerna i högre grad är beroende av 
offentlig finansiering eftersom de i mindre grad har icke-offentliga medel.  
 

                                                
19  Fråga 1. (Se bilaga 3). 
20  Fråga 2. (Se bilaga 3). 
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Denna undersökning visar en skillnad mellan museer i storstad och museer på mindre 
ort. Det är 90 procent av museer på stor ort som har fått icke-offentliga medel jämfört 
med 56 procent av museerna på en mindre ort. En sannolik hypotes är att större 
företag har närmre koppling till storstäder och därför har museer på stor ort lättare för 
att få sponsring. Det är därför en sämre utgångspunkt för museer på mindre ort att få 
tillgång till sponsring. En annan möjlig anledning är att museer på stor ort har högre 
besöksiffror och erhåller en större andel intäkter på grund av det. Av de nio museer på 
stor ort som har fått icke-offentliga medel har sju av dessa museer 20-35 procent icke-
offentliga medel av museets totala budget. På de övriga två museerna var andelen 
icke-offentliga medel mellan 1-5 procent. Detta visar att ingen av storstadsmuseerna 
har en anmärkningsvärt hög andel icke-offentliga medel. 
 
Resultatet visar att det finns skillnader mellan konstmuseer och icke konstmuseer i 
omfattning av mottagna icke-offentliga medel. Konstmuseer har i mindre grad fått 
icke-offentliga medel än övriga museer vilket innebär att de är mer beroende av 
offentliga medel. Resultatet i denna undersökning skiljer sig åt från Hejlskov Larsen 
& Nørskov fallstudie av ett konstmuseum och ett kulturhistoriskt museum som 
gjordes i Danmark. I deras studie framgår att konstmuseet har fått sponsormedel 
sedan slutet av 1980-talet (Hejlskov Larsen & Nørskov 2013, s. 117). Trots att 
Hejlskov Larsen & Nørskov fallstudie är gjord i Danmark som har andra 
förutsättningar och är begränsad till att undersöka sponsring som icke-offentliga 
medel till skillnad från denna studiens definition som inbegriper även 
donationer/gåvor/icke-offentliga fonder, övriga intäkter, uppdragsverksamhet och 
medlemsintäkter, är det intressant att jämföra deras resultat med resultatet i denna 
undersökning.  
 
Sammanfattningsvis är det intressant att se att det skiljer sig åt i hur hög grad 
museerna erhåller icke-offentliga medel. Det är främst regionala museer, museer i 
storstad och icke konstmuseer som har erhållit icke-offentliga medel. Det kan vara 
väldigt svårt att arbeta utifrån NPM-principer om museiinstitutionen inte ligger i en 
miljö där det finns förutsättningar för ett starkt entreprenörskap. Ett konstmuseum 
kan också ha en sådan inriktning att det kan vara svårt att få sponsorer, även om 
inriktningen kanske är populär. Ur ett annat tänkande som relaterat till public value 
management handlar det inte främst om ekonomiska aspekter på verksamheten utan 
istället om att politikerna ska ta reda på, i en dialog med medborgarna, om de vill ha 
sitt museum kvar. Frågan är i så fall snarare om museet skapar ett viktigt kollektivt 
värde för medborgarna. Om svaret blir ja, ska museet finnas kvar.  
 
En annan aspekt av resultatet är att det kan finnas olika förutsättningar att erhålla 
icke-offentliga medel för museerna. En storstad har vanligtvis fler turister som vill 
besöka museerna och en större närhet till presumtiva företag som kan tänkas sponsra 
museet. Om självfinansieringen, den icke-offentliga finansieringen, behöver öka hos 
museerna kommer de att ha olika förutsättningar att lyckas beroende på om museet 
befinner sig i en storstad eller inte, något som egentligen står utanför deras egen makt 
att påverka. Det skapas ojämlika villkor för att kunna erhålla icke-offentliga medel.  
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7.2 Attityder till olika finansieringsformer 
En övervägande majoritet av de undersökta museerna (82 procent21)ställer sig positiva 
till att den offentliga finansieringen skulle svara för en större proportionerlig del av 
museets finansiering. Att detta skulle förändra museets verksamhet uppger 45 
procent22. Anledningen till att det skulle förändra verksamheten uppger tre 
respondenter är att det går att planera verksamheten i högre grad, ger större utrymme 
att planera vad museet vill göra, till skillnad från icke-offentlig finansiering som är 
osäker och villkorsstyrd. En respondent lyfter upp att det inte enbart är finansieringen 
som förändrar verksamheten utan en rad andra förhållanden. Andra uttrycker att det 
finns både för- och nackdelar med alla finansieringsformer och att de arbetar 
medvetet för att skapa en differentierad finansiering. Att man är positiv till att 
offentlig finansiering skulle svara för en större proportionerlig del av museets 
finansiering uppges vara att det ger en bättre framförhållning och långsiktighet. En 
respondent anger att de, om offentlig finansiering ökade, kunnat ägna sig mer åt att 
vara ett stöd till civilsamhället. En respondent poängterar vikten av att finansieringen 
inte får styra verksamheten (se 7.4 Finansieringens inflytande och påverkan på 
verksamheten) och skriver om betydelsen av principen om ”en armlängds avstånd”.  
 

Det viktiga är att museet har de medel det behöver och att finansiärerna (offentliga/icke- 
offentliga) verkar enligt principen om en armlängds avstånd. Medel, oavsett vem som 
tillhandahåller dem, ska inte styra verksamheten utan de ska möjliggöra den. 

Kommunalt museum 
 
En respondent beskriver att en ökning av offentliga medel inte skulle förändra deras 
verksamhet, det är istället museets grunduppdrag som styr: 
 

Tillskott av medel gör att vi kan utföra fler projekt/utställningar – utöver basverksamhet. Vad vi 
väljer att göra för projekt och satsningar styrs utifrån grunduppdraget och de mål/ riktningar som 
finns inom staden för perioden. Håller vi inom ”ramarna” för uppdrag och mål kan vi däremot 
variera oss stort i form av samarbetspartner/val av utställning eller liknande oavsett varifrån 
medlen kommer. Även om medlen kommer utifrån måste vi tänka att satsningen som görs går i 
linje med uppdraget.  

kommunalt museum 
 
56 procent av respondenterna är positiva till att icke-offentlig finansiering skulle 
svara för en större proportionerlig del av museets finansiering23. Att detta skulle 
förändra museets verksamhet uppger 57 procent24. Det finns en skillnad mellan 
museum i storstad och museer på mindre ort (se 6.1.2 Förändrad verksamhet 
beroende av finansieringsform). Museer på stor ort uppger i högre grad att ökad icke-
offentlig finansiering skulle förändra deras verksamhet än museer på mindre ort. 
Anledningar till att man är positiv till en proportionellt sett ökad icke-offentlig 
finansiering är att man ser stora möjligheter till att utveckla sin verksamhet. Vad 
dessa möjligheter konkret består av förutom ökade intäkter, går inte att utläsa av 
resultatet. Däremot uppger respondenterna att finansieringen måste stödja museets 
                                                
21 Fråga 11. (bilaga 3) Det är 19 respondenter som har valt att kommentera frågan.  
22 Fråga 3. (bilaga 3) Det är 11 respondenter som har valt att kommentera frågan.  
23 Fråga 10. (bilaga 3) Det är 21 respondenter som har valt att kommentera frågan.  
24 Fråga 4. (bilaga 3) Det är 13  respondenter som har valt att kommentera frågan.   



 34 

 

verksamhet utifrån deras verksamhetsplan. En icke-offentlig finansiering behöver inte 
betyda att verksamheten styrs av finansiärerna uppger några respondenter. Det är av 
betydelse vilken typ av icke-offentliga medel som avses, menar två respondenter, och 
kommenterar det på följande vis: 
 

Det beror helt på var denna finansiering kommer från. Ökade medel i form av projektbidrag skulle 
öka vår kunskapsbas och leda till utveckling av verksamheten. Ökade intäkter från 
kringverksamhet, t.ex. riktade visningar till skogsföretag eller försäkringsbolag, skulle till viss del 
ta fokus från övrig verksamhet som vi ska bedriva för den offentliga finansiering vi erhåller.  

regionalt museum 
 

Det beror på vilken typ av finansiering som avses. Om det handlar om att hela tiden söka 
sponsormedel, projektbidrag och liknande hade detta fått stora konsekvenser för hur vi 
organiserar våra verksamheter, vi hade behövt en ny typ av medarbetare. Det hade till viss del 
också fått konsekvensen att politikerna hade fått förändra vårt uppdrag (vi ska vara ett museum 
för alla – ska vi bli mer kommersiella behöver detta preciseras). Om det handlar om att öka 
andelen besökare och brukare, arbetar vi redan nu med det. Detta är till stor del beroende av 
investeringar.  

kommunalt museum 
 
En respondent skriver att den icke-offentliga finansieringen spelar en marginell roll 
idag. En annan respondent kan inte se hur de skulle få icke- offentliga finansiering 
annat än till enstaka aktiviteter och specifika projekt som kan förstärka delar av 
verksamheten. En respondent skriver att om icke-offentlig finansiering ökar skulle 
den offentliga finansieringen troligen minska i samma utsträckning. Hur det skulle 
påverka verksamheten anser respondenten är omöjligt att svara på. Åsikter som 
framkommer är att det är tidskrävande att arbeta med ansökningar och 
sponsorsamverkan. Men samtidigt är sökandet av icke-offentliga medel givande 
genom att nätverken kring verksamheten ökar. En farhåga med en ökning av icke-
offentliga medel är avsaknaden av en långsiktig planering: 
 

Om finansieringen av ett museums basverksamhet i form av personal (=personal som resurs för 
verksamhet), lokaler, ev samlingar, uppdrag mot skola/ medborgare mm till största delen låg 
utanför offentlig sektor skulle det, som jag ser det, innebära en konjunkturkänslighet. Svårigheter 
vad gäller i långsiktighet i planering av personal, verksamhet och kanske därigenom kunskapstapp 
om det blir för stor omsättning av personal. Planerna vi har idag ligger på 3-5-8-10 år medan 
näringsliv har ett snabbare flöde med kvartal, halvår i fokus. Merparten anser jag ska vara 
offentlig men gärna med bidrag, projektmedel, samarbeten både lång och kortsiktigt utanför 
offentlig sektor. Viktigt att utbilda och informera kring vad som är möjligt inom dagens regelverk 
– för att få de bägge sektorerna att närma sig varandra. Också att se över lagar och förordningar 
för att möjliggöra och underlätta samarbeten/projekt/samfinansiering. 

kommunalt museum 
 
Den icke-offentliga finansiering som uppmuntras i kulturpropositionen Tid för kultur 
uppger respondenterna i denna undersökning sig vara betydande mindre positiva till 
(endast fem av tio). De som är positiva till detta uppger att kravet är att hitta bra 
former för en sådan samverkan. Det har betydelse vilka icke-offentliga medel som 
avses. Istället är museerna i denna undersökning i större grad positiva till en 
proportionell ökning av offentlig finansiering (åtta av tio). Den finansieringsformen 
kan ge en bättre framförhållning och långsiktighet upplever respondenterna. 



 35 

 

Museerna är medlemmar i ICOM25 och lyder under deras etiska regler. Enligt ICOM 
är ett museum en institution utan vinstintresse och som tjänar samhället och dess 
utveckling. Detta medlemskap har och ska ha stor inverkan på museets värderingar 
och inställning till finansieringsfrågorna. Om museerna i högre grad ska söka sin egen 
finansiering kan det stå i opposition mot de etiska regler museerna lyder under. Ett 
större fokus på ekonomiska aspekter för museerna kan göra att den andra aspekten 
som museerna ska leva upp till som är att tjäna samhället och dess utveckling får 
mindre tyngdpunkt. En sådan utveckling påverkar museernas samhällsuppdrag.  

7.3 Demokratisk styrning 
Undersökningen visar att övervägande delen av museerna (81 procent) uppfattar att 
deras verksamhet är mycket, alternativt ganska mycket, beroende av politiska beslut26. 
Endast ett museum upplever att de är litet beroende av politiska beslut men mer än 
tidigare genom kultursamverkansmodellen. Museerna påverkas på en övergripande 
nivå och inte på detaljnivå, det vill säga vad de ska göra men inte hur det ska gå till. 
En respondent uppger att inom målen som sätts är de fria att bestämma vilka 
samarbeten och projekt som de vill ingå i. Två respondenter kommenterar det på 
följande vis: 

 
Ramen för uppdrag, inriktning och specifika mål och satsningar måste vi hålla oss till. Å andra 
sidan är målen, uppdraget ganska vitt (stort) och ger ett stort utrymme både till samarbeten, 
projektinriktningar och kreativa lösningar.  

kommunalt museum 
 
Vi arbetar i en politiskt styrd organisation där VAD - våra mål och uppdrag helt är politiskt 
styrda.  HUR - vi uppfyller målen är icke styrt av politiska beslut.  

kommunalt museum 
 
Respondenterna är övervägande positiva till ett beroende av politiska beslut (75 
procent)27. Nästan hälften av dem som kommenterar frågan är positiva och menar att 
museerna har ett samhällsuppdrag och politisk styrning handlar om att främja 
demokratiska värden. Påverkan av politiska beslut för museet är mål som är beslutade 
i en demokratisk process. Museerna har ett kulturpolitiskt uppdrag och spelar en 
samhällsroll och det är därför viktigt att de kopplas till de demokratiska processerna. 
Följande citat är talande: 
 

I grunden är det positivt att det finns en demokratisk styrning av vilka verksamheter som en 
offentlig institution driver och genomsiktlighet kring var skattemedel går. Det handlar om att ha 
en tydlig värdegrund för verksamheterna, vilket säkrar grundläggande demokratiska värderingar i 
samhället, ex ett inkluderande kulturarvsbegrepp.  

kommunalt museum 

 

                                                
25 www.icomsweden.se 
26 Fråga 5. (bilaga 3) Det är 10 respondenter som har valt att kommentera frågan.  
27 Fråga 6. (bilaga 3) Det är 42 respondenter som har valt att kommentera frågan.  
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Museernas beroende av politiska beslut och den demokratiska styrningen uppfattas av 
museerna som positiv. Detta ledarskap vill jag koppla till tankarna inom public value 
management. Vars ledarskap syftar till att ske i en demokratisk form eftersom 
besluten i offentlig förvaltning påverkar alla invånarna till skillnad från i privat sektor 
(Moore 1995, s. 19). Inom teorin förespråkas betydelsen av att offentliga institutioner 
ska ge något värdefullt till sina medborgare snarare är att fokusera på entreprenörskap 
och kostnadseffektivitet. Det förefaller vara så att museerna i denna undersökning i 
större utsträckning förespråkar en värdegrund som går att finna inom public value 
management snarare än den som finns i teorierna kring NPM och som även går att 
finna i Kulturpropositionen Tid för kultur. I följande citat ger respondenterna uttryck 
för ett synsätt som jag anser stödjer teorierna inom public value management. I ett av 
de följande citaten poängterar respondenten vikten av museernas samhällsuppdrag: 
 

Jag ser museiverksamhet som i huvudsak en grundläggande demokratisk funktion i samhället och 
ett sunt politiskt inflytande ger en bredare förankring i samhället.  

regionalt museum (respondentens kursivering) 
 

Museer har ett samhällsuppdrag och kopplingen till de demokratiska processerna är viktig för 
verksamheten. 

regionalt museum 
 
Lindqvist har undersökt vilken inverkan den demokratiska styrningen har på vilken 
kultur som skapas och vilka krav offentliga huvudmän ställer på två 
kulturinstitutioner (Lindqvist 2007, s. 141). Hon är intresserad av vilken inverkan 
politiskt inflytande har på kulturorganisationer och dess konstnärliga integritet och 
kvalitet. Går de demokratiska värdena före den konstnärliga kvaliteten (Lindqvist 
2007, s. 141). Ett ledarskap inom public value management är komplext. I arbetet 
med att uppnå kollektiva värden som ska ske demokratisk ställs det höga krav på 
politikerna att engagera medborgarna (Denhardt & Denhardt 2000, s. 549-559). Det 
är politikerna och tjänstemännen som ska vara lyhörda för medborgarna och finnas 
till för dem och uppfylla deras behov. Min undersökning visar, liksom Lindqvist, på 
komplexiteten med demokratisk styrning och att det inte alltid är helt oproblematiskt 
med politikers inflytande över verksamheten. Respondenterna beskriver att politiker 
kan ha liten förståelse för verksamheten eller ingen kunskap inom området. Det kan 
ibland saknas ett strategiskt tänkande eller omvärldsbevakning från politiskt håll. 
 

Jag är positiv till en politisk styrd organisation, men är dock ”besviken” på min egen 
kulturnämnd. De är dåligt insatta i museiverksamhet. Ingen större omvärldsbevakning av vare sig 
museer, samtidkonst eller utställningar. De åker aldrig på seminarier/konferenser som gäller 
museifrågor. 

kommunalt museum 
 
Relativt positivt, politiken styrs ju av medborgarna (eller ska så göra) och vi arbetar ju på 
medborgarnas uppdrag. Lite problematiskt är dock politikernas dåliga kunskap om kulturfrågor 
och vad vi ska (bör) ha museerna till. 

regionalt museum 
 
Ett annat krav på politikerna från respondenterna i denna undersökning är att de ska 
hålla sig inom principen "en armlängds avstånd" Lindqvist menar att det bör finnas en 
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diskussion kring relationen mellan konstinstitutioner som får offentligt stöd och deras 
huvudmän i förhållande till principen "en armlängds avstånd" (Lindqvist 2007, s. 
161). I denna undersökning framkommer att det finns en risk för museerna att verka 
inom en politisk organisation att museets intressen ställs emot något annat intresse i 
kommunen på så sätt att museets budget kan konkurrera om medel med annan 
kommunal verksamhet. 

Positivt ibland (när det ger resurser), negativt då resurserna blir ett slagträ i den kulturpolitiska 
prioriteringen. 

regionalt museum 
 

Positivt så tillvida att det är skattebetalarnas pengar som vi använder i verksamheten och 
skattebetalarna har valt politiskt styre=demokratiskt. negativt såtillvida att det ofta blir 
principbeslut politiskt: inget får kosta det egentligen kostar, för det ser inte bra ut politiskt. Vilket 
får absurda reella konsekvenser. Negativt också eftersom fritidspolitiker i en mindre småstad inte 
kan förväntas ha hög kunskap om hur olika verksamheter fungerar inom kultursektorn. Och 
besluten fattas kanske ibland på en nivå där mer fakta, kunskap och strategiska tankar hade varit 
önskvärda.  

kommunalt museum 
 
Respondenternas kommentarer visar att det också finns en risk att besluten och 
förändringstakten blir långsamma. i en politiskt styrd organisation 

 
Positivt i form av större förutsägbarhet men processerna blir i gengäld långsammare och 
möjligheten att förändra och utveckla verksamheten mindre  

regionalt museum 
 
I undersökningen framgår att flera respondenter inte tycker att det går att värdera om 
politisk påverkan är positivt eller negativt eftersom det är de förutsättningar som 
gäller för museerna idag. Två respondenter kommenterar det på följande sätt:  
 

Verksamheten har politiska mål övergripande, från kf [Kommunfullmäktige, egen anm.] och 
vidare från kn [Kulturnämnden, egen anm.], och det är så ett kommunalt museum arbetar inom 
ramen för politiska beslut. Så svaret kan varken bli positivt eller negativt utan mer ett 
konstaterande av sakers tillstånd. Med den extra kommentaren att en kommunal verksamhet 
troligen är överlag mer utsatt än en statlig vad gäller att vila på icke- offentliga medel. 

kommunalt museum 
 
Även regionala museer är beroende av icke-offentliga medel. Den kvantitativa delen 
av min undersökning visar att 85 procent av de regionala museerna har fått intäkter 
från icke-offentliga medel jämfört med 47 procent av de kommunala museerna.  
 
Några av de kommunala museerna uppger att de är direkt negativa till påverkan av 
politiska beslut. De kommunala museerna är i högre grad beroende av politiska beslut 
än de regionala museerna. En respondent uppger att anledningen är de besparingar 
som görs i kommunala verksamheter och att museets verksamhet inte går att planera 
på lång sikt. En respondent beskriver varför personen är negativ till påverkan av 
politiska beslut på följande vis:  
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Lite förståelse för näringen och branschens mekanismer. Beslut som ska gälla alla passar ingen. 
Begränsar manöverutrymmet. 

kommunalt museum 
 
Den kvantitativa delen av undersökningens resultat visar att respondenterna tycker det 
är positivt med politisk påverkan. Den kvalitativa delen ger en beskrivning och 
förklaring till dessa svar. Respondenterna tycker att det är positivt med påverkan av 
politiska beslut för museet eftersom det är mål som är beslutade i en demokratisk 
process. Men detta är inte helt oproblematiskt då politiker har liten förståelse för 
verksamheten eller ingen kunskap inom området. Ett krav som museerna framhåller 
är att politikerna håller sig inom principen ”en armlängds avstånd”. En konsekvens av 
att verka inom en politisk organisation är att museets intressen kan stå gentemot något 
annat intresse inom kommunen. En annan konsekvens för museerna är att besluten 
och förändringstakten blir långsam. Ett flertal tycker inte att det går att värdera om 
politisk påverkan är positivt eller negativt eftersom det är de förutsättningar som 
gäller för museerna.  
 
En viktig uppgift för ledarskapet inom public value management för politikerna är att 
de måste skapa en dialog med medborgarna. I sin helhet ser jag utifrån svaren i denna 
undersökning, att museerna i större utsträckning förespråkar ett ledarskap som hör 
hemma inom public value management. Det framkommer av svaren att en 
verksamhet inom offentlig institution ska styras demokratiskt och besluten ska vara 
transparenta. Verksamheten ska ha en tydlig värdegrund som grundas i ett 
demokratiskt förhållningssätt.  

7.4 Finansieringens inflytande och påverkan på verksamheten   
Museernas olika huvudmän, medlemmarnas och ägarnas olika önskningar skapar 
olika förutsättningar och villkor för museerna (se förteckning över vilka museer som 
ingår Bilaga 1 och 2). De regionala museerna, har till skillnad från de kommunala 
museerna, hand om kulturmiljöfrågor och uppdragsverksamhet. De drivs i fyra olika 
organisationsformer; en majoritet av dem som stiftelse, andra i offentlig förvaltning, 
som ideell förening eller som aktiebolag (Riksutställningar 2013, s. 15). Vilken 
organisationsform museet verkar inom påverkar vem som styr verksamheten. Vilket 
innebär att vissa regionala museer styrs av en politisk organisation till skillnad från en 
ideell förening som inte är knuten i sin form till en politisk organisation. En stiftelse 
kan däremot vara delvis knuten till en politisk organisation om exempelvis en 
kommun är huvudman eller en av huvudmännen.  
 
Resultatet i den kvantitativa undersökningen visar att enbart ett fåtal respondenter 
uppfattar att de påverkas av icke-offentliga finansiärers beslut (4 procent)28. 44 
procent uppfattar ett beroende av beslut tagna av icke-offentliga finansiärer som 
positivt och 56 procent negativt29. Det som framgår är att icke-offentlig finansiering 
möjliggör att genomföra intressanta projekt men att de icke-offentliga finansiärerna 
inte får styra verksamheten. Detta bidrar förmodlingen till att flera museer ställer sig 
                                                
28 Fråga 7.  (bilaga 3) Det är 6 respondenter som har valt att kommentera frågan.  
29 Fråga 8. (bilaga 3) Det är 28 respondenter som har valt att kommentera frågan.  
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positiva till ökad icke-offentlig finansiering. Det är samtidigt tydligt att de flesta 
museer inte vill att den icke-offentliga finansiärerna ska ha alltför stora möjligheter 
att styra museiverksamheten.  
 

Här är ju frågan vad som menas med ”beroende av beslut tagna av icke-offentliga finansiärer”. De 
samarbeten vi har haft med icke-offentliga finansiärer tidigare baserar sig just på samarbeten. 
Besluten kring det konstnärliga innehållet är något som vi bestämmer med konstnären och de 
icke-offentliga finansiärerna får möjligheten att synas i detta sammanhang. De samarbeten vi har 
haft har varit positiva med ett givande och tagande. 

kommunalt museum 
 
Flera respondenter skriver att det finns en risk för att icke-offentliga finansiärer 
påverkar verksamheten men menar att det sällan är fallet. 
 

Om kravet/motprestationen för en pengagåva eller projektmedel inte går i linje med vårt 
kommunala uppdrag/medborgaruppdrag söker vi inte medel. Vi har överlag väldigt sällan stött på 
andra motprestationer än att man ska synas med namn/ev hålla ett föredrag el liknande. Skulle 
motprestationen vara att man tvingades vrida ett projekt ur riktning för det egentliga uppdraget så 
hade vi inte sökt dessa medel. En finansiär i form av ett företag på orten är ju också en del av 
medborgarna och skulle kunna vara en mycket god samarbetspartner då det gäller att t.ex. stärka 
ett närområdet, både i kortsiktiga och långsiktiga projekt och satsningar. Behövs tydliga ramar för 
avgränsningar och ansvar – vid första tanken känns det skattemässigt snårigt att blanda (i vårt fall) 
en kommunal skattebefriad verksamhet med näringslivet. Även om viljan skulle finnas är jag 
osäker på om kompetensen kring ekonomi och lagar – t.ex. att lösa ”gemensamma” kostnader 
kanske saknas på tjänstemannanivå (och kanske även inom ekonomkåren?).  

kommunalt museum 
 

Stora delar av de medel vi har som är icke-offentliga kommer från uppdragsverksamheter och från 
större fonder. Ofta är det projekt eller uppdrag som museet önskar att utföra och där vi till stor del 
själva styr över frågorna kopplade till arbetet. Ofta styr inte icke-offentliga medel verksamheten 
och en stor del av vår budget bygger på annan finansiering. Det är viktigt för verksamheten att 
utveckla långsiktiga samarbeten med andra finansiärer. Finns inte denna samsyn riskerar man att 
hamna i en situation där samhällsuppdraget kan gå förlorat. 

regionalt museum 
 
Hälften av museerna i undersökningen är positiva till beslut tagna av icke-offentliga 
finansiärer och hälften är negativa. De respondenter som i denna undersökning 
framhåller att det är negativt med påverkan av icke-offentliga finansiärer menar att 
museerna är offentliga institutioner som ska styras genom demokratiska processer. 
Museer är samhällsfinansierade kulturinstitutioner som ska verka på medborgarnas 
uppdrag. Icke-offentliga finansiärer är svårare att spåra än politiska beslut och 
medborgarna har inget inflytande av besluten (se 7.3 Demokratisk styrning). 
Kommentarer från respondenterna tar främst upp sponsring som icke-offentliga 
medel. Två respondenter nämner däremot vikten av besökarna som icke-offentliga 
finansiärer och att de påverkar museet om de väljer att komma eller inte.   
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Beslut tagna av icke-offentliga finansiärer är svårare att spåra än politiska beslut. Min uppfattning 
är att sponsring på något vis alltid är villkorad, there’s no such things as a free lunch. Politiska 
beslut styr de offentliga medlen och kan många gånger ha krångliga villkor. Men de politiska 
besluten fattas av våra folkvalda. Där är en stor skillnad. 

regionalt museum 
 
På en principiell nivå är vi en offentlig organisation som driver verksamhet på uppdrag av 
kommuninvånarna. Beslut tagna av politiker är då tagna såsom invånarnas representanter. Beslut 
tagna av andra aktörer, utan insyn eller inflytande av medborgarna, bör för oss som offentlig 
institution uppfattas som negativa. 

kommunalt museum   
 
Resultatet i den kvantitativa delen av undersökningen visar att ett fåtal respondenter 
uppfattar att de påverkas av icke- offentliga finansiärers beslut och mindre än hälften 
uppfattar ett beroende av beslut tagna av icke-offentliga finansiärer som positivt. 
Genomgående poängteras att icke-offentliga finansiärer inte får styra eller påverka 
verksamhetens innehåll. Icke-offentliga medel uppfattas som en extra resurs. En 
respondent beskriver det på följande vis:  

Fonder till inköp av konstverk till samlingarna är ofta icke-offentliga medel, vilket är positivt att 
dessa finns eftersom offentlig verksamhet har små resurser. Extra resurser till 
utställningssatsningar kan också finansieras genom icke-offentliga medel, vilket är positivt, 
liksom byggnationer. Kärnverksamheten bekostas av offentliga medel men ytterligare satsningar 
kommer från icke-offentliga medel. Alltså är man i strikt mening inte beroende av de medlen men 
de behövs. 

kommunalt museum 
 
Denna undersökning visar att enskilda finansiärer inte påverkar museernas uppdrag. 
Däremot uttrycker några museer att om den största delen av museerna skulle 
finansieras av icke-offentliga medel hade det fått stora konsekvenser. Det skulle 
innebära en konjunkturkänslighet om övriga intäkter som biljettintäkterna och 
möjligheterna till sponsring skulle ha fått styra verksamheten. Jag ser att 
finansieringsformen har ett inflytande på museerna för att det skapar olika 
förutsättningar. Att styras av politiska beslut i en demokratisk process innebär något 
helt annat än om den huvudsakliga finansieringskällan skulle vara från icke-offentliga 
medel. Om finansieringen främst bestod av övriga intäkter, sponsring, 
donationer/gåvor/icke-offentliga fonder, uppdragsverksamhet och medlemsintäkter 
skulle museerna vara tvungna att agera på ett annat sätt. Beroende av 
finansieringsform innebär det enligt mig, två olika sätt att se på sina besökare och att 
leda verksamheten. Med en offentlig finansiering och enligt public value 
management-teorin har museerna ett angeläget samhällsuppdrag med hänseende till 
kollektiva värden. Till skillnad från hög självfinansiering enligt NPM där besökarna 
mer kan liknas vid kunder.  
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med detta uppsatsarbete har varit att, mot bakgrund av kulturpropositionens 
resonemang kring offentlig respektive icke-offentlig finansiering undersöka hur man 
förhåller sig inom museisektorn till det. Utifrån mitt perspektiv finns det stora 
överensstämmelser i de grundläggande värderingar som framförs inom teorierna för 
NPM och de tankar och visioner som präglar kulturpropositionen Tid för kultur och 
dess krav på ökad självfinansiering för kulturverksamheter. I detta kapitel försöker 
jag besvara mina tre frågeställningar: 
 

• Hur förhåller man sig inom museisektorn till frågan om offentlig, respektive 
icke-offentlig finansiering?  

• Hur uppfattar museerna att finansieringsformen påverkar verksamheten? 
• Hur tror museerna att kravet på ökad självfinansiering kan komma att påverka 

deras samhällsuppdrag? 
 
Denna undersökning visar att museerna i högre grad är positiva till offentlig 
finansiering än till icke-offentlig finansiering. 82 procent uppger att det är positivt 
ifall den offentliga finansieringen skulle svara för en större proportionerlig del av 
museets finansiering. 56 procent uppfattar det positivt att icke-offentlig finansiering 
skulle svara för en större proportionerlig del av museets finansiering.  
 
Undersökningen visar att av de museer som har fått icke-offentliga medel (35 museer) 
har en tredjedel fått under 10 procent, nästan 2 tredjedelar har fått mellan 11-50 
procent. Endast tre museer har fått mellan 71-90 procent icke-offentliga medel. 
Resultatet visar att en liten andel av museerna har en stor procentuell intäkt från icke-
offentliga medel och att den offentliga finansieringen är hög på de regionala och 
kommunala museerna. Detta innebär att museerna i högre grad styrs av politiska 
beslut vilket är något som svaren i undersökningen belyser. De offentliga 
finansiärerna påverkar museerna i mycket hög grad och respondenterna uppfattar 
huvudsakligen den politiska styrningen som positiv. Av det totala antalet museer är 
det 75 procent som uppger det politiska beroendet som positivt och 25 procent som 
negativt. Att den övervägande delen av respondenterna är positiva till ett beroende av 
politiska motsäger kulturpropositionens intentioner att minska kultursektorns 
beroende av politiska beslut. I citatet30 ur kulturpropositionen Tid för kultur 
impliceras att kulturen står i ett beroende till politiken och att kulturen skulle vara 
mindre beroende av politiska beslut om icke-offentlig finansiering ökar. Att museerna 
skulle vilja vara mindre beroende av politiska beslut är alltså inte något som framgår 

                                                
30 Det är positivt om inslaget av icke-offentlig finansiering ökar även i Sverige – fler kulturprojekt skulle komma 
till stånd och kultursektorns beroende av politiska beslut skulle minska (Kulturdepartementet 2009, s. 13). 
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av denna undersökning. Museerna är snarare positiva till påverkan av politiska beslut. 
Kommentarer som framkommer är att respondenterna anser att museets 
samhällsuppdrag är viktigt och angeläget. Museets samhällsuppdrag bör kopplas till 
de demokratiska processerna. Utifrån mitt synsätt förespråkar museerna i större grad 
ett ledarskap som hämtar sin värderingar från public value management-teorierna. 
Där ska ledarskapet lyda under demokratisk kontroll eftersom beslut i offentlig 
förvaltning påverkar alla invånarna till skillnad från i privat sektor (Moore 1995, s. 
19). Det handlar om att ge något värdefullt till sina medborgare och att vara väl 
förankrad i samhället och inte betrakta medborgarna eller besökarna som kunder. 
Museerna har likaledes ICOM:s etiska regler som vägleder dem och säger att 
inkomster från aktiviteter inte ska få påverka museets normer eller dess publik31.  
 
Samtidigt är ett ledarskap som hämtar inspiration ur public value management-teorin 
inte heller oproblematiskt. Detta ledarskap ställer andra och högre krav på politiker 
och tjänstemän att engagera medborgarna. Min undersökning visar på komplexiteten 
med demokratisk styrning och att det inte alltid är helt oproblematiskt med politikers 
inflytande över verksamheten. Respondenterna beskriver att politiker kan ha liten 
förståelse för verksamheten eller ingen kunskap inom området. Det kan ibland saknas 
ett strategiskt tänkande eller omvärldsbevakning från politiskt håll. Att verka inom en 
politisk styrd organisation kan innebära att besluten och förändringstakten blir 
långsamma.  
 
Utifrån undersökningens resultat syns att museerna uppfattar det som att en ökad 
självfinansiering skulle få konsekvenser för museerna. Det skulle innebära en 
konjunkturkänslighet om övriga intäkter som biljettintäkterna och möjligheterna till 
sponsring skulle ha fått styra verksamheten. En positiv aspekt som uppges är att 
museerna får ett ökat kontaktnät och nya samarbeten skapas genom att de tvingas 
söka egna medel. Men samtidigt framkommer att museerna bedömer att det skulle få 
stora konsekvenser om de varit tvungna att hela tiden söka sponsormedel, 
projektbidrag och liknande eftersom de ofta går till tidsbegränsade projekt. Då hade 
politikerna tvingas att förändra museets uppdrag. Om museet ska bli mer 
kommersiellt ska detta tydliggöras. Att söka medel förändrar museernas 
grundläggande uppdrag som är politiskt styrt. Handlar det istället om att öka antalet 
besökare är det något museerna redan idag arbetar med. Av betydelse är var de icke-
offentliga medlen kommer ifrån. 
 
Flera respondenter uppger att självfinansiering eller icke-offentlig finansiering inte 
får stå i polemik gentemot museets uppdrag och verksamhet. Resultatet i denna 
undersökning visar att ett fåtal respondenter uppfattar att de påverkas av icke-
offentliga finansiärers beslut (4 procent). Av de som besvarat frågan är det 44 procent 
som uppfattar ett beroende av beslut tagna av icke-offentliga finansiärer som positivt 
och 56 procent negativt. Det är alltså nästan lika många som är positiva till beslut 
tagna av icke-offentliga finansiärer som är negativa. Det är ingen entydig bild som 
framkommer. Det som framgår är att icke-offentlig finansiering möjliggör att 
genomföra intressanta projekt. De olika finansiärerna anses inte påverka 
verksamheten utan det som skulle påverka museerna är om de var tvungna att skaffa 

                                                
31 www.icomsweden.se 
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hela sin finansiering från icke-offentliga medel. I Alexanders undersökning gjord i 
USA framkommer att museets budget och finansiering i lika hög grad styr vilka 
utställningar som blir till som etiska överväganden. Hon menar att olika 
finansieringsformer kan ha olika krav på utställningens karaktär, innehåll, omfattning 
och form. Hon menar att museicheferna blir mer oberoende med flera olika slags 
finansieringsformer och bidragsgivare (Alexander 1996, s. 122-124). De behöver vara 
mer uppfinningsrika för att få museets vision och mål att passa ihop med 
bidragsgivarna. Detta genererar i sin tur ett större utbud för besökarna. Om olika 
bidragsgivare och finansieringsformer skulle bidra till ett större utbud för besökarna 
är inte något som framgår i denna undersökning. 
 
Resultatet i undersökningen indikerar att museer alltså snarare leds utifrån idéer som 
överensstämmer med public value management-teorier än NPM. Public value 
management-teorin där cheferna fokuserar på att öka värdet av organisationen de 
leder till det omgivande samhället (Moore, 1995, s. 293). Det viktiga inom teorin är 
att det offentliga ska skapa mötesplatser och arenor där medborgarna har möjlighet att 
uttrycka sina gemensamma värden och tillsammans med andra medborgarna skapa en 
samsyn kring vad det innebär. Det offentliga ska vara öppet och tillgängligt, lyhört 
och finnas till för att uppfylla medborgarnas behov. Inom detta synsätt handlar det om 
att skapa ett kollektivt värde för medborgarna och inte om att öka intäkterna. Inom 
NPM betraktas medborgarna som kunder och relationen liknas vid den mellan företag 
och sina kunder. Enligt det synsättet skulle museerna levererar en vara och vara så  
kostnadseffektiv som möjligt. En annan viktig målsättning inom NPM är att uppvisa 
snabba och mätbara resultat. Ett synsätt på museerna som härstammar från NPM-
teorierna kan var svårt för ett museum som ska styras av andra värden grundat i 
ICOM:s etiska regler. Museer ska enligt dessa regler vara öppna, offentliga och 
demokratiska rum och att samtidigt styras av ett marknadsekonomiskt tänkande är 
oförenligt.  
 
Idag uppger museerna att det är deras grunduppdrag som styr museets verksamhet 
och eftersom de till största del finansieras av offentliga medel är det politiska beslut 
som styr. Jag menar att finansieringsformen har ett inflytande på museerna för att den 
skapar olika förutsättningar för museer på olika platser i landet. Att styras av politiska 
beslut i en demokratisk process innebär något helt annat än om den huvudsakliga 
finansieringskällan vore icke-offentliga medel. Om finansieringen främst bestod av 
övriga intäkter, sponsring, donationer/gåvor/icke-offentliga fonder, 
uppdragsverksamhet och medlemsintäkter skulle museerna vara tvungna att agera på 
ett annat sätt än idag. Med en ökad självfinansiering ser jag att ledningsarbetet i ännu 
högre utsträckning skulle ta tid i anspråk. Beroende av finansieringsform innebär det 
enligt mig, två olika sätt att se på sina besökare och att leda verksamheten. Med en 
offentlig finansiering och enligt public value management-teorin har museerna ett 
angeläget samhällsuppdrag, till skillnad från hög självfinansiering enligt NPM där 
besökarna mer kan liknas vid kunder. Kulturpolitikens nationella mål är att ”kulturen 
ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund” (Kulturdepartementet 2009, s. 26). Ett mål som jag ser kan stå i opposition 
mot kravet på ökad självfinansiering. 
 
Denna undersökning visar att kulturpropositionen Tid för kultur:s intentioner inte 
stämmer överens med museernas attityder till offentlig respektive icke-offentlig 
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finansiering. Museerna i denna undersökning är i högre grad positiva till offentlig 
finansiering. En ökad självfinansiering kan komma att ställa krav på en 
marknadsanpassning och en konjunkturkänslighet, faktorer som museerna idag inte 
ska behöva ta hänsyn till. Denna uppsats har velat visa på museernas integritet och 
tradition då det gäller dessa frågor och utmaningar. En ökad självfinansiering kräver 
nytänkande och förändring. Flera museer ser möjligheter med ökade icke-offentlig 
finansiering. Museerna har dock dessutom ett viktigt samhällsuppdrag relaterat till 
kollektiva värden som däremot inte får gå förlorat enligt mig och med nya 
förutsättningar blir just museernas integritet då det gäller dessa värden ännu mer 
viktigt.  
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9. Slutsatser 

• Den offentliga finansieringen till kommunala och regionala museer är hög i 
Sverige. 

• Kommunala och regionala museer är i högre grad positiva till offentlig 
finansiering är till icke-offentlig finansiering.  

• De offentliga finansiärerna påverkar museerna i hög grad och den politiska 
styrningen uppfattas samtidigt av museerna som positiv.  

• Att museerna skulle vilja vara mindre beroende av politiska beslut är inte 
något som framgår av denna undersökning.  

• En ökad självfinansiering skulle få konsekvenser som en ökad 
konjunkturkänsliget för museerna.  

• Olika finansiärer ställer olika krav på museerna vilket har både för-och 
nackdelar. Att styras av politiska beslut i en demokratisk process skiljer sig 
från att finansieras av icke-offentliga medel som styrs av tillgång till företag 
som vill sponsra, besöksantal, medlemsantal eller museets möjlighet till att få 
intäkter av exempelvis restaurangverksamhet.  

 

9.1 Möjliga nya forskningsfrågor 
Det skulle vara intressant att undersöka andra kategorier av museer i Sverige och 
deras attityder till offentlig respektive icke-offentlig finansiering. Jag skulle vilja 
undersöka inte bara sponsringens betydelse utan även annan icke-offentlig 
finansierings påverkan. För att få fördjupad förståelse vore det intressant med en 
intervjustudie av museerna i denna undersökning.  
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Bilaga 1. Regionala museer 
 
 
Gotlands museum 
Hallands konstmuseum 
Hallands kulturhistoriska museum 
Jamtli 
Jönköpings läns museum 
Kalmar läns museum 
Kulturen 
Länsmuseet Gävleborg 
Länsmuseet Västernorrland 
Malmö museer  
Medicinhistoriska museet 
Norrbottens museum 
Regionmuseet Kristianstad 
Spårvägsmuseet 
Upplandsmuseet  
Värmlands museum 
Västarvet (Bohusläns museum och konsthall, Göteborgs Naturhistoriska museum, 
Västergötlands museum) 
Västmanlands läns museum 
Örebro museum 
Östergötlands museum 
 
 
Ej svarat 
Blekinge museum 
Kulturparken Småland 
Stiftelsen Dalarnas museum 
Stockholm läns museum 
Sörmlands museum 
Västerbottens museum 
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Bilaga 2. Kommunala museer 
 
 
Alingsås museum 
Alsters herrgård 
Bollnäs museum 
Eksjö museum 
Enköpings museum 
Eskilstuna konstmuseum 
Eskilstuna stadsmuseum 
Fredriksdal museer och trädgårdar 
Friluftsmuseet Gamla Linköping 
Göteborgs konstmuseum 
Göteborgs stadsmuseum 
Hälsinglands museum 
Jussi Björlingmuseet  
Järnvägens museum Ängelholm 
Kristinehamn konstmuseum 
Kulturmagasinet i Helsingborg 
Köpings museum 
Leksands kulturhus 
Lindesbergs museum 
MAN – Museum Anna Nordlander 
Malmö konstmuseum 
Mariestads industrimuseum 
Mölndals stadsmuseum 
Norrköpings stadsmuseum 
Rydals museum 
Sjöfartmuseet Akvariet i Göteborg 
Skövde stadsmuseum 
Stockholms stadsmuseum 
Stockholms medeltidsmuseum 
Strängnäs museum 
Sveriges rundradiomuseum i Motala 
Söderhamns stadsmuseum 
Technicus i Mittsverige AB 
Teckningsmuseet i Laholm  
Tändsticksmuseet Vadsbo 
Västerås konstmuseum 
 
 
Ej svarat 
Borås konstmuseum 
Borås museum 
Falbygdens museum 
Falkenbergs museum  
Friluftsmuseet Hägnan 
Gällivare museum 
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Hylténs industrimuseum (har besvarat undersökningen, men jag har valt att stryka 
dem eftersom det framgick att fel person utan inblick i verksamheten besvarade 
enkäten). 
Klostret i Ystad 
Landskrona museum 
Norrköpings konstmuseum 
Oskarshamns museer 
Röhsska museet  
Sigtuna museum 
Sollefteå museum 
Sundsvalls museum och fotomuseum 
Södertälje konsthall inom Luna kulturhus 
Tidaholms museum 
Trelleborgs museum 
Uppsala konstmuseum 
Vallby friluftsmuseum 
Vänermuseet 
Ystads konstmuseum 
Örnsköldsvik museum och konsthall 
Österlens museum  
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Bilaga 3. Enkätfrågor 
 
 

1 Har museet fått intäkter från icke-offentliga medel under 2013 (JA/NEJ)?  
 

2 Om museet mottog icke-offentliga medel under 2013 - ungefär hur stor del 
utgjorde dessa medel av museets totala budget i procent räknat? 

 
3 Skulle en proportionellt sett ökad offentlig finansiering i förhållande till icke-

offentlig finansiering förändra er verksamhet på ett betydande sätt i jämförelse 
med idag (JA/NEJ)?  

 
4 Skulle en proportionellt sett ökad icke-offentlig finansiering i förhållande till 

offentlig finansiering förändra er verksamhet på ett betydande sätt i jämförelse 
med idag (JA/NEJ)? 

 
5 I vilken grad uppfattar ni att er verksamhet i dag är beroende av politiska 

beslut (på en skala från MYCKET, GANSKA MYCKET, LITE, INTE 
ALLS)?  

 
6 Uppfattar ni ett eventuellt beroende av politiska beslut som något 

huvudsakligen positivt eller huvudsakligen negativt för er verksamhet 
(POSITIVT/NEGATIVT)? 
Ni är välkomna att med en kommentar förtydliga ert svar 

 
7 I vilken grad uppfattar ni att er verksamhet idag är beroende av beslut tagna av 

icke-offentliga finansiärer (på en skala från MYCKET, GANSKA MYCKET, 
LITE, INTE ALLS)?  

 
8 Uppfattar ni ett eventuellt beroende av beslut tagna av icke-offentliga 

finansiärer som något huvudsakligen positivt eller huvudsakligen negativt 
(POSITIVT/NEGATIVT)? 
Ni är välkomna att med en kommentar förtydliga ert svar 

 
9 Uppfattar ni utifrån er verksamhet idag att det finns några eventuella 

konflikter mellan finansiering från offentliga medel och icke-offentlig 
finansiering (JA/NEJ .OM ja vilka)? 

 
10 Skulle ni se det som positivt att icke-offentlig finansiering skulle svara för en 

större proportionerlig del av museets finansiering (JA/NEJ)? 
 

11 Skulle ni se det som positivt att offentlig finansiering skulle svara för en större 
proportionerlig del av museets finansiering (JA/NEJ)? 

 
 


