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Title 

You see, this will soon be over!: A study  about Covid-19s effects on museums 

 

Abstract 

In this master thesis the writer has studied museums and their organization under 

the Covid-19 pandemic breakout of 2020. The 11 museums that been contacted are 

all located in southern Sweden. They are all varied in ownership, from municipality 

and state owned to those driven by private organizations. The museums in the study 

have all struggled with the pandemic. But the degree of financial loss and drop in 

visitor statistics has proven to be varied and not as streamlined as first suspected.  

 

To learn of the changes and issues they had to endure under the pandemic, I have 

been using Zoom, Skype, or telephone to do interviews. Email correspondence has 

also been favored when there been no available time for a voice-based interview. 

Documents concerning how museums have handled the Covid-19 pandemic of the 

year of 2020 has also been used in this master thesis. From an ethic standpoint, the 

museums names are kept as they are, but any potential names mentioned has been 

changed out to keep any employee anonymous.   

 

To fully grasp the changes, Institutional theories has been used as a theoretical 

framework. With the help of Institutional theory, the results of the interviews and 

documents has been analyzed and put beside each other’s for evaluation, to show 

potential changes, differences, and similarities in how the museum organizations 

have been reshaped or worked to overcome the Covid-19 pandemic. Something that 

has proven to show that there is a varied outcome for the museums. Most of them 

have committed to digital workspaces, social media focus and extended exhibits or 

outdoor focus. The larger the organization, the larger the issue. Often those that are 

large tourist attraction has proven to be the most effected by the pandemic.  

 

The museums have also shown a varied experience from the effects of the pandemic 

concerning new insight and what they wish to take along for the future. Some will 

adapt working from home when the pandemic is finally over with. While others 

found it not as useful and look forward to fully returning to working in the museum 

again.  

 

The pandemic is still ravaging the globe. How it will affect the museums can yet 

only be speculated about.  
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1. Inledning 

Under 2020 slog Covid-19 pandemin till mot hela samhället i Sverige. Pandemin 

har orsakat många typer av problem. Restriktioner, karantän och allmänna råd har 

blivit aspekter i vardagen som alla tvingas förhålla sig till. Covid-19 diskriminerar 

ingen och finns överallt. Vi har sett stora förändringar som varit svåra att föreställa 

sig innan pandemin och den värld de flesta såg som normal har vänts upp och ner. 

Då detta skrivs försommaren år 2021 har vi ännu inte sett ett slut på denna pandemi.  

 

Alla individer har påverkats på något sätt, rutiner för jobb har ställt om, 

undervisning vid skolor och universitet har förflyttats till digitalt format och 

evenemang ställs in. Likt alla andra samhällsinstitutioner har även museerna 

påverkats av förändringen i samhället. Denna påverkan märks väldigt tydligt om 

man ser på de nedåtpekande besökarstatistiken för museer under 2020 (Sveriges 

Museer, 2021). Museerna har fått ställa om sina verksamheter och omprioritera i 

sina budgetar för att kunna både överleva och för att kunna upprätthålla sin roll i 

samhället. Det är med andra ord stora förändringar som skett i driften av 

verksamheten på flertalet museer runt om i riket. I denna uppsats skall jag studera 

hur museer har hanterat denna pandemi och hur de har påverkats av att behöva så 

abrupt ställa om verksamheten.  

 

Ju mer förståelse vi fått om Covid-19 pandemin, desto bättre har vi blivit på att 

hantera den. Museers verksamheter var i många fall utsatta redan innan pandemin 

på grund av ekonomiska utmaningar. Covid-19 pandemin har också tvingat museer, 

likt flera andra samhällsinstitutioner, såsom universitet att utveckla en större digital 

närvaro för att kunna hålla i gång verksamheter på distans.  

 

Uppsatsen fokuserar på museernas verksamhet under året 2020. Många tankar och 

svar från informanter är från tidigt 2021 medan dokumentationen i vissa fall är från 

höst och vinter 2020. Det bör därför återigen påpekas att pandemin inte ebbat ut då 

detta skrivs. Detta kan ses både som en fördel och en nackdel. De tolkningar som 

görs i uppsatsen avseende pandemins längre konsekvenser kan endast ses som 

hypoteser. Denna uppsats kommer å andra sidan att bli ett dokument som ger en 

bild av hur pandemin uppfattades då den fortfarande pågick, vilket kan komma att 

bli intressant då vi förhoppningsvis en gång kommit ur pandemin 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur förändringar i museers rutiner på grund av 

Covid-19 pandemin påverkat driften av institutionerna. Vad har ändrats och hur 

man gått till väga för att uppnå nya arbetssätt. Vilka svårigheter har man mött för 

att få igenom förändringar och vilka resurser har krävts för att driva vidare museet. 

Förändringar som implementerats snabbt och utan erfarenhet under en pandemi är 

att studera institutioner i en krissituation, vilket i sig kan ses som en intressant 

forskningsfråga. Hur har museerna gått igenom 2020 och hur har detta påverkat 

både deras verksamheter och identitet då kontakten med besökare reduceras till 

digitala möten när de fysiska utställningarna stängts ner? Vad har tappet av fysiska 

besökare betytt? Att få en inblick i hur museer har agerat i denna krissituation och 

hur de utvecklat strategier för att upprätthålla sin roll som en samhällsaktör under 

2020 års pandemi är ett centralt syfte med denna uppsats. 

 

Ett vidare syfte är också att försöka urskilja hur pandemin kan ha slagit olika mot 

olika sorters museer. Finns det museer som kanske klarat sig bättre än andra och 

vad kan detta i så fall bero på?  Forskning för att förstå den påverkan Covid-19 

pandemin har på publika verksamheter såsom museisektorn, vilka får miljontals 

besökare normala år bör också vara av samhällsrelevans. Detta kommer med stor 

sannolikhet bli en angelägen samhällsfråga i framtiden för att skapa en större 

krisberedskap. Hur kan man hantera eventuella liknande kriser i framtiden? 

 

Utöver det så kan mycket väl detta arbete utvecklas med en större fokus på andra 

delar av landet eller våra grannländers hantering. Covid-19 pandemin har hanterats 

olika beroende på land och region, vilket öppnar upp för vidare studier kring 

hanteringen av Covid-19 pandemin vid museers verksamheter. Med ökad förståelse 

för den kris vi ännu går igenom kommer vi i framtiden kunna stå bättre rustad vid 

potentiella nya kriser eller rent av, kunna hålla organisationernas dörrar öppna, 

digitalt och fysiskt på plats framöver.  

 

Museilandskapen ser olika ut i skilda delar av världen och Covid-19 pandemin har 

också hanterats olika beroende på land och region. Detta öppnar upp för angelägna 

framtida vidare studier kring de frågor som berörts ovan på ett internationellt plan.  

Pandemin har skapat en situation där skillnader och likheter vad gäller både 

museistrukturer och kulturpolitik kan studeras i blixtbelysning. Förhoppningsvis 

kan denna studie bidra till förståelsen av hur pandemin hanterats av museer i en av 

Sveriges regioner. Studien skulle därför kunna bidra med kunskap om dessa frågor 

skall studera ur ett större geografiskt perspektiv. Med ökad förståelse för den kris 
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vi ännu går igenom kommer vi i framtiden kunna stå bättre rustad vid potentiella 

nya kriser. En sådan beredskap kan dels göra att museer i en krissituation snabbare 

kan återta den viktiga samhällsroll de har, dels kan erfarenheterna som vunnits 

under pandemin på ett positivt sätt bidra till hur museerna arbetar i sin normala 

vardag. 

1.2 Forskningsfrågor 

De direkta frågorna som står i fokus i denna studie relaterar till hur Covid-19 

pandemin påverkat museers verksamhet.  

 

1. Hur har Covid-19 pandemin påverkat museer under 2020? 

2. Vilka svagheter och styrkor på museer har blottlagts av Covid-19 

pandemin? 

3. Vilka skillnader finns i hur olika museer hanterat Covid-19 pandemin?  

1.3 Tidigare Forskningsläge 

Det finns då detta skrivs ännu ingen omfattande forskning kring hur museer hanterat 

Covid-19 pandemin i olika länder. Ett antal forskningsartiklar om pandemin har 

dock publicerats, även om dessa av förklarliga skäl är något tunna. 

 

Monsignor Verdons (2020) Art in a time of Corona virus pekar på museer som 

institutioner vilka ingjuter hopp och tro för fenomen som lyfter fram humanism via 

forntida människors erfarenheter. Cassandra Kists (2020) Museums, Challenging 

Heritage and Social Media During COVID-19 talar om det samhällsansvar som 

museer bär på. I artikeln lyfts också den betydelse sociala media kan ha i dessa 

sammanhang. Dessa artiklar har inte som primär målsättning att tolka eller 

analysera en uppkommen situation, utan syftar först och främst till att betona den 

roll museer kan ha i tider av kris. Artiklarna är intressanta, men kommer inte att 

användas inom ramen för resonemangen i denna studie. Den här studien har ett 

värde för uppsatsen i sig. Värdet av muserna lyfts som en viktig mötespunkt för 

besökaren att kunna gå till.  

 

Stefan Gössling, Daniel Scott & Michael Hall (2020) skriver i Pandemics, tourism 

and global change: a rapid assessment of COVID-19 att Covid-19 pandemin 

antagligen kommer ändra mycket framöver och hur turistsiffror gått ner och hur vi 

antagbart behöver tänka om när det kommer till hur turism fungerat innan 2020.  

Med reducerad turism sjunker även museers brukarkrets. Precis som i de svenska 
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museerna påverkar turismen besökarantalet vilket vidare på verkar ekonomin. En 

aspekt som kommer lyftas fram senare i uppsatsen. 

 

Julian Zugazagoitias (2020) Field notes on the virus emergency ger inblick i 

museers svagheter i pandemin då man går in i en digital fokuserad fas. I denna 

artikel lyfts problematiken att bortfallet av besökare inte längre ger en inkomst till 

konstmuseer då de är stängda. Museer måste dock ändå hålla öppet digitalt. Fokus 

i denna artikel ligger på de 725 000 anställda vid museer. Museerna i USA har 

hamnat i en utsatt situation under pandemin, men lyckas fortfarande leva upp till 

sina uppdrag avseende bevarande och spridande av kunskap om kultur och historia 

enligt Julian Zugazagoitia, och skänker genom sina verksamheter glädje och 

kunskap till digitala brukare. Det digitala i fokus och bortfallet av betalande 

besökare är ett problem som svenska museer möts av under Covid-19 pandemin. 

 

Deborah Agostinos (2020) Italian state museums during the COVID-19 crisis: from 

onsite closure to online openness tar upp Italiens museer under covid-19 pandemin. 

Många museer i Italien har utvecklat fokus på det digitala formatet för sina 

verksamheter under 2020. Agostino menar att museer sätt att använda sociala 

medier bidragit till en form av demokratisering av kommunikation. Denna typ av 

kommunikation har tvingat museer att reflektera kring sin auktoritet inom 

kultursektorn och hur de som institutioner möter brukare och individer via sociala 

medier. De diskussioner som museerna visserligen initierat på sociala media står 

dock inte under deras kontroll. Diverse ämnen diskuteras vidare oavsett vad museer 

menar om innehållet i diskussionerna. Agostino framhäver att det här visar vikten 

av att museer går med utvecklingen av ny teknik för att hålla sig relevanta. Den 

digitala relevansen har visat sig väldigt viktig under 2020 och vidare. För svenska 

museers del blev den digitala utvecklingen extra viktig både tekniskt och 

kommunikativt under Covid-19 pandemin.  

 

Under Italiens så kallade ”lockdown” säger Deborah Agostino att aktiviteten blev 

dubblerad på sociala medier. Museerna ökade också signifikant sin aktivitet digitalt 

på sina plattformar för sociala medier. Man har gått från att kommunicera ut 

information till att sprida kunskap. Museerna fick fler följare på sociala media enligt 

studien, men interaktionen höll sig på ungefär samma nivå som tidigare eller till 

och med en liten nedgång. Ett aktivt museum online attraherar ofta en större publik 

även om den inte visar någon form av interaktion med museets sociala medie-konto. 

Deborah Agostino spekulerar i framtida scenarion där ett besök på museet kan bli 

mycket kortare på plats eller bli en mer personanpassad upplevelse beroende på vad 
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individen söker. En överlappning av det digitala och fysiska upplevelser kan växa 

ur pandemins påverkan i något slag. 

. 

Piotr Gutowski & Zuzanna Klos-Adamkiewicz artikel Development of e-service 

virtual museum tours in Poland  during SARS-CoV-2 pandemic studerar polska 

museers utveckling digitalt under 2019 och 2020. I denna studie visar diverse 

aspekter av museers utveckling under pandemin och utifrån dessa iakttagelser läggs 

rekommendationer fram hur man kan utveckla de polska museernas digitala 

utveckling. De lyfter fram vikten av att museer skall finnas till för alla.  

 

Sarah Dominique Orlandis Museums Web Strategy at the Covid-19 Emergency 

Times lyfter även den tanken om museets tillgänglighet och hur museet skall 

interagera digitalt med sina besökare och ha en kanal som är öppen på båda hållen. 

Orlandi lyfter även problematiken med rättigheter och intellektuellt ägande. Något 

som vissa museer kringgått genom att låta den digitala besökaren kopiera bilderna 

eller ladda ner dem utan rättslig bestraffning. Både Sarah Orlandis och Piotr 

Gutowski & Zuzanna Klos-Adamkiewicz artiklar studerar hur de digitala 

aspekterna vid museer och behovet av att utveckla de digitala aspekterna för 

museerna under pandemin. De digitala aspekterna blir som tidigare nämnt av 

relevans när museer måste hålla stängt. Där med är det av intresse att lyfta fram 

dem i det här del kapitlet. 

 

Det finns även diverse artiklar och forskning kring krissituationer kopplat till 

museum. De här artiklarna täcker saker som krissituationer där ekonomin blir 

plötsligt påverkad i en recession men även kriser som flyktingkrisen 2015, olyckor 

på arbetsplats eller 11:e September.  

 

Katja Lindqvists (2012) Museum Finances: challenges beyond economic crises ger 

oss en inblick i den ekonomiska-kris som slog till under 2008. I artikeln kan man 

läsa att Lindqvist finner att krisen inte hade någon större påverkan på museer. 

Museer har en blandad inkomst från olika källor vilket verkar ge någon form av 

stabilitet även om ekonomin inte är optimal på museer. Enligt Lindqvist kan man 

inte heller se att höjda biljettpriser skulle påverka besökarstatistiken negativt. 

Besökarna kommer oberoende av priser och den ekonomiska situationen i världen. 

Däremot påverkar ekonomiska kriser viljan att sponsra eller stötta museum. Kraven 

att museum skall bli mer självständiga och stabilare växer från investerare och 

stater. Ekonomiska kriser likt den 2008 har ingen långtidspåverkan på museer enligt 

Lindqvist.  
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Tom Cremers (2012) Rise in Thefts from Museum: Due to Economic Crisis? 

Spekulerar om de ökade stölderna på museum under 2000-talet beror på den 

ekonomiska krisen under det senaste årtiondet eller om det beror på museers 

negligering av säkerhetsapparaten på ett museum. En kris som Cremers delvis 

verkar lägga skulden på museers ledningar före en ekonomisk kris. Oberoende av 

orsak så blir det här ett problem för museer att hantera. Katja Lindqvist och Tom 

Cremers ser över ekonomiska kriser och hur museer påverkats av dem. Covid-19 

kommer och har även den påverkat det ekonomiska läget för många institutioner i 

Sverige.  

 

I Maki Yamamuras text om MLAK projektet (Yamamura, 2013) lyfter Maki 

Yamamura fram detta projekt som efter jordbävningen 2011 i Japan skapade en 

samlingsplattform för bibliotek och museer. Via detta projekt kunde dessa 

institutioner skriva upp vad för skador, öppettider och vad för hjälp de behövde. 

Man hade via detta projekt samlat in volontärer med expertis inom områden 

kopplade till bevarandet av samlingar på bibliotek och museer. I sammanhang med 

Covid-19 pandemin kan det te sig svårt att direkt jämföra denna med situationen 

för en jordbävning och en tsunami, men plötsligheten och de omvälvande 

samhällseffekterna skapar ändå vissa likheter. Hur hanteras till exempel situationer 

då personal är förhindrad att ta sig till arbetet under längre perioder eller då 

effekterna av en kris lever sig kvar under lång tid. Att samarbeta och förmedla sina 

problem via gemensamma digitala portaler som den sida som användes för att samla 

in information om de institutioner som påverkats av pandemin, påminner en del om 

de strategier som utvecklades efter jordbävningen i Japan. Maki Yamamuras text 

pekar på betydelsen av att skapa tätare samarbeten i framtiden där man tar del av 

sina erfarenheter och i områden där man behöver stöd för att skapa en bättre 

beredskap. 

 

I artiklarna ovan ser vi exempel på hur Covid-19 pandemin påverkar museerna. 

Men även hur ekonomin redan innan pandemin på olika sätt varit utsatt under de 

ekonomiska kriser som världen sett under 2000-talet. Värt att notera är att 

majoriteten av artiklar om pandemiers påverkan på museer är från 2020. Innan 

Covid-19 pandemins utbrott under 2020 så verkar man inte ha sett på epidemier 

eller pandemier som ett potentiellt hot på museer.  

 

Emma Dadson ställer dock frågan om bland annat pandemi bland annat skall ingå 

som en nödsituation i boken Emergency Planning and Response for Libraries, 
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Archives and Museums (2012). Fokus på vad som ses som möjligt nödsituationer 

verkar i många fall inte ha pandemi som en faktor. Emma Dadsons nämner själv 

endast pandemier två gånger i sin bok och en av kopplingarna till pandemier är 

kopplad till bibliotek.  

 

I master-uppsatsen När börjar ditt museibesök? (2015) lyfter författarna 

Amaunalik Lisbeth Willesen Daorana och Lauren Hussey tillgänglighet vid 

museer. I sitt arbete berättar man hur digitalisering blivit en viktig del i den 

moderna museologin. Något som vi sett blivit ännu viktigare i och med Covid-19 

pandemin. Man kan med stor sannolikhet säga att takten ökat när tid för annat 

plötsligt visat sig när lokaler stänger och fokusen förflyttas till det digitala och 

arbete som inte kräver öppna lokaler. En av intervjukällorna har i När börjar ditt 

museibesök? nämnt att sociala medier kommer bli ännu viktigare i framtiden. Den 

här individen som sa det här under förra årtiondet kunde antagligen inte förutse 

framtiden men den här individen hade väldigt rätt. Covid-19 pandemin har lyft 

upp de digitala och sociala medier som inte nu längre bara är till för att söka sig 

till en yngre och mer digitala målgrupp utan mer blir ett öppet och rakt 

kommunikationssätt under pandemin. 6 år senare när den här uppsatsen skrivs så 

håller digitaliseringen ännu på att genomföras vid många museer.  Covid-19 

pandemin har här tvingat fram en större fokus på digitalisering i dess olika format. 

 

De centrala ämnena i de artiklar som behandlar hanteringen av Covid-19 pandemin 

vid museer handlar oftast om digitala medier, ekonomi, turism och besökare och 

hur dessa faktorer påverkats av pandemin. Vikten av museers roll betonas. Att det 

finns ett stort allmänt behov för människor att ha ett museum till hands. Ett 

genomgående budskap i artiklarna är att museer skall finnas till hands för alla även 

under pandemin. Detta är även något som man fått se svenska museer kämpa med 

och dessa frågor kommer att lyftas fram i denna uppsats när genomgången av 

museerna presenteras längre fram. 

 

Själva uppsatsen binder sig till flera av områdena som lyfts i den tidigare 

forskningen. Ekonomi och turism, med andra ord finansiering och besökarstatistik. 

De som uppenbart talar om Covid-19 pandemin blir även de relevanta att lyfta in i 

detta kapitel. Fokusen i själva uppsatsen blir dock desto mer konkret på de svenska 

museerna och hur de har hanterat Covid-19 pandemin. Hur har man agerat. Likt 

Piotr Gutowskis och Zuzanna Klos-Adamkiewicz artikel om det digitala blir det här 

också en aspekt som lyfts in i fokus i en av de fem ämnena som blir centrala för 
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uppsatsen, Tillgänglighet. Tillsammans med tillgänglighet lyfts dokumentation, 

besökarantal, finansiering och arbetsro.  

 

Denna uppsats knyter an till flera av de områdena som lyfts i tidigare forskning om 

museer och kris, till exempel avseende museers finansiering, tillgänglighet och 

betydelsen av digital kommunikation. Fokusen i denna uppsats ligger emellertid på 

de svenska museerna och hur de har hanterat Covid-19 pandemin.  
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2. Teori 

Institutionell teori kommer att användas i själva analysen i arbetet. Denna teori 

sätter ljuset på hur organisationer påverkas av sin omgivning och hur dessa i sin tur 

påverkar sin omgivning. Den här teorin har under senare år använts i flera andra 

uppsatser i museologi, exempelvis i Matilda Erikssons masteruppsats Att 

kommunicera det etiska, där syftet var att öka kunskapen om hur man bland 

västerländska offentliga museiinstitutioner kommunicerar frågor kring proveniens. 

En starkt bidragande orsak till att institutionell teori använts inom museologisk 

beror säkert på att museer just är utpräglade institutioner.  Institutionell teori blir 

främst användbar när man skall försöka tyda mönster och förändringar i 

organisationer inom institutioner. Teorin kan användas för att förstå hur 

institutioner påverkas av formella och informella regler och hur dessa regler följs, 

även om det kan tyckas finnas goda orsaker att överge dem (Eriksson-Zetterquist, 

2009, s.5). Covid-19 pandemin kan på ett direkt vis förmodas ha utmanat sådana 

typer av regler. När samhället förändras på så drastiska vis, förändras också 

förutsättningarna för rutiner och verksamheter inom museibranschen. I detta 

delkapitel kommer några termer presenteras för att få en ökad förförståelse för 

analysen av materialet i de senare kapitlen.  

 

Inom den skandinaviska institutionella teorin lägger man stor tyngd på två begrepp. 

Lämplighetslogik och konsekvenslogik. Konsekvenslogik hänför sig till rationella 

val och lämplighetslogik till val grundade i relation till institutioners identitet. 

(Eriksson-Zetterquist, s.112) Med andra ord lägger institutionell teori vikt på val 

som institutioner gör i förhållande till olika former av logik. Konsekvenslogik 

innebär att man gör val efter institutionens identitet och syn på sig själv. Museet 

klassificerar problem man står inför kontra sin identitet och agerar därefter. Det här 

kan exemplifieras genom hur museer som även under restriktioner och 

nedstängning fortsätter sin verksamhet i sociala medier, eller genom 

dokumentationsprojekt i vilka man samlar in material och studerar hur samhället 

hanterar Covid-19 pandemin med syfte till att skapa ett material för framtida 

forskning eller utställning. Detta är verksamheter som kan sägas vara centrala för 

hur många museer uppfattar sin identitet och roll i samhället. 

 

Beslutsrationalitet och handlingsrationalitet är andra centrala termer inom 

institutionell teori. Beslutsrationalitet knyter an till den argumentation som ligger 

till grund för val av beslut som är viktiga för institutioner och handlingsrationalitet 

berör frågor om vilka metoder som används för att genomföra beslut (Eriksson-

Zetterquist, s.115). Beslut och handling betraktas således inte som samma sak inom 
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institutionell teori. De är båda kopplade isär och ett taget beslut kan mycket väl när 

det implementeras hanteras på ett annat vis än som avsågs i beslutet. Ledningen för 

ett museum kan exempelvis besluta något som medarbetarna inte genomför i precis 

samma utsträckning som var tänkt i beslutet, kanske på grund av andra ideologiska 

tankesätt eller andra skillnader i hur man agerar och arbetar med sina rutiner. 

 

Organisationer genomgår enligt denna teori en kontinuerlig förändring där 

institutioner anpassar sig efter sin omgivning i enlighet med sin institutionella 

identitet (Eriksson-Zetterquist s.123). Covid-19 pandemin tvingar fram förändring 

i strävan att få till stabilitet och upprätthålla sin identitet och hålla sig till sin roll i 

samhället. En stabil organisation behöver ingen reform men i och med att 

stabiliteten rubbas av Covid-19 pandemin så tvingas ett behov av förändring fram. 

En alltför stor förändring kan visserligen driva organisationer till undergång men 

ibland måste helt nödvändiga reformer göras även i stabila organisationer om de 

skall överleva och behålla sin identitet (Eriksson-Zetterquist s.124). En sådan 

situation kan sägas ha uppstått genom Covid-19 pandemin.  

 

Habitualisering och typifiering är andra begrepp inom institutionell teori som 

kommer att begagnas i denna uppsats. Habitualisering kan beskrivas som ”att utföra 

handlingar efter ett givet mönster” och Typifiering som ”sortering eller 

klassificering av mönster för handlingar och aktörer” (Eriksson-Zetterquist s.5). Det 

här är i korta drag ett sätt att sätta rutiner och agerande in i ett vanemönster för att 

kunna upprätt hålla nya tillvägagångssätt i verksamheter. Ett exempel på detta är 

hur digitala möten och hemarbete för flera museer över året fått ta mer plats och bli 

mer etablerade arbetssätt för att utföra arbete som man tidigare inte förväntat sig 

kunna genomföra på sådant vis eller som det inte funnits rutiner för. Ny innovativa 

former av arbetsfördelning, t.ex. nya digitala sätt att arbeta på som inte använts 

tidigare kan med andra ord leda till ny habitualisering (Eriksson-Zetterquist s.18). 

 

Historicitet är även det ett begrepp inom institutionell teori som fungerar som en 

beteckning för hur gemensam historia bidrar till att forma hur typifiering av 

handlingar utförs. Inom institutionell teori talar man om en form av historisk 

process som formar institutioner, hur mönster och strukturer framvuxna över tid 

formar hur människor agerar. Institutionen formar samtidigt människans sätt att 

agera och hantera sitt arbete när institutionen omformas (Eriksson-Zetterquist s.17). 

 

Begreppet imitationsprocesser betecknar, såsom namnet antyder, de processer som 

ligger till grund för hur institutioner imiterar andra institutioner. Orsaker till 
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imitation kan vara att försöka undvika misstag, eller för att spara tid och pengar. 

Man ser över sin organisation och jämför helt enkelt med andra liknande 

organisationer (Eriksson-Zetterquist s132f) Denna aspekt kan vara av intresse för 

denna uppsats för att studera hur museer kanske imiterar varandra med hänseende 

till olika strategier för att anpassa sig till Covid-19 pandemin.  

 

De begrepp som kommer att vara av störst betydelse i denna studie är 

lämplighetslogik och konsekvenslogik. Beslutsrationalitet och handlingsrationalitet 

är också viktiga begrepp i min analys. Dessa begrepp kan vara högst användbara 

för att förstå hur museer fungerat och agerat under Covid-19 pandemin.  Vad för 

beslut har tagits och mot bakgrund av vilka uppfattningar? Hur har besluts 

kanaliserats genom organisationer och hur man agerat man när man väl bestämmer 

sig för att genomföra dessa beslut? Hur har museer resonerat inför de beslut som 

måste tas även om detta innebär att rutiner måste överges, samtidigt som museerna 

trots detta strävat efter att hålla kvar i sin identitet och roll? Alla beslut kanske inte 

har varit något som man skulle valt en vanlig dag innan pandemin, men som nu 

rationaliseras fram och tvingar museerna att gå emot det som normalt ansetts vara 

givna normer. Det självklara i att öppna museets portar och låta besökaren vandra 

in i lokalerna har blivit ett irrationellt handlandeunder en pandemi. Istället har 

museerna fått söka nya tillvägagångssätt för att gå både institutionens egen identitet 

till mötes, liksom restriktionerna för att minska risken för smitta. De andra 

begreppen hämtade från institutionell teori som här presenterats kommer även de 

att användas om än i begränsad utsträckning 
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3. Metod och material 

Studien bygger på fallstudier gjorda på museer i södra Sverige. Jag har strävat efter 

att studera museer av olika storlek, olika organisationsform och olika 

ämnesinriktningar. Det material som samlats in är heterogent och de metoder som 

använts för att analysera materialet är kvalitativa. Under arbete med 

materialinsamling har ett antal museer kontaktats med frågor angående hur Covid-

19 pandemin påverkat museernas verksamhet. De museer som bidragit med olika 

former av svar till undersökningen är Kulturen i Lund, Ystad Konstmuseum, 

Marinmuseum i Karlskrona, Malmö Museer, Hallands Kulturhistoriska Museum, 

Österlens Museum och Trelleborgs Museum. För att komplettera svar har vissa låtit 

mig ta del av olika sorters dokument som beskriver museiverksamheterna. Min 

undersökning bygger därför både på intervjuer och textanalyser för att få 

information som varit av relevans för uppsatsens frågor.  

 

Covid-19 pandemin har skapat särskilda omständigheter som inneburit utmaningar 

för min undersökning. Inga av mina frågor har exempelvis kunnat besvaras genom 

samtal förda vid direkta möten i ett fysiskt rum. Museerna har istället valt att 

besvara mina förfrågningar på olika sätt, vilket gjort att jag bygger min analys på 

olika former av källmaterial. Vissa museer valde att tala om dessa frågor genom 

intervjuer utförda via digitala format i form av Teams, eller mobilsamtal. 

Teamsintervjuerna har med informanternas godkännande blivit inspelade med hjälp 

av ett externt program. Andra har valt att besvara intervjufrågorna via epost. De 

muntligt genomförda intervjuerna har ofta haft den fördelen att svaren kunnat bli 

djupare och mer genomgående. I denna typ av intervju har exempelvis följdfrågor 

blivit lättare att ställa (Ahrne, Svensson. S.38).  

 

Dokumenten som utgjort en del av mitt forskningsmaterial har olika karaktär, 

bestående bland annat av ledningsprotokoll och årsberättelser. För det material som 

har varit textbaserat har textanalys använts. De områden som man kunnat koppla 

till Covid-19 pandemin har varit fokusområden i texterna. Om en händelse inte kan 

kopplas till Covid-19 pandemin har den inte använts som en källa ur materialet. 

Dokumenten har utifrån dessa analyser också bidragit med information om 

relevanta aspekter och händelser skeenden som inte tagits upp direkt inom ramen 

för intervjuer. Intervjuerna och dokumenten ger olika sorters information och bidrar 

därför på skilda vis till en förståelse av hur museerna förhållit sig till Covid-19 

pandemin. Detta utgör på ett vis samtidigt något av ett källkritiskt problem, särskilt 

om olika institutioner skall jämföras. Detta gäller inte minst materialet från 

Kulturen i Lund och Ystad Konstmuseum, vilka i min uppsats får separata kapitel. 
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Mitt undersökningsmaterial från dessa museer från dessa museer är mer 

omfattande, men av något skild karaktär.  

 

3.1 Avgränsningar, urval och brister 

En brist i arbetet är materialets omfång av format. Tanken var från början att en 

större del av undersökningen bygga på intervjuer. Tekniska problem och förhinder 

på grund av Covid-19 pandemin har gjort att alla intervjuer inte kunde göras i den 

omfattning som var tänkt från början. Dokumenten som flera av institutionerna har 

bidragit med har dock givit intressant och för mina frågeställningar intressant 

information. Variationerna i källmaterialet kan, som ovan redan nämnts, utgöra ett 

källkritiskt problem ur vissa hänseenden. Men mängden av material ger trots allt en 

täckande bild på de frågor som detta arbete riktar in sig mot.  

 

Materialet som går att utläsa är väldigt diversifierat och ger därigenom en mer 

mångdimensionell bild av de frågor som jag vill undersöka. Om jag valt att enbart 

förlita mig på intervjuer, hade kanske jämförelser mellan olika institutioner kunnat 

göras på en säkrare grund, men viss information som jag funnit i dokumenten hade 

kanske inte tagit upp inom ramen för intervjuerna. Min uppfattning är att källorna 

jag använt mig av i min analys är kompletterande och överlappande. Källmaterialet 

och mitt sätt att förhålla mig till detta metodologiskt kan faktiskt i sig ses som en 

spegling av Covid-19 pandemins effekter.   

 

3.2 Etik 

Intervjuer rymmer alltid en aspekt av potentiell problematik. All forskning måste 

hålla sig till etiska principer.  Den information som informanter bidrar med måste 

hanteras med god omsorg, med respekt och tolerans (Ahrne, Svensson, s.61f). Detta 

kan vara särskilt viktigt att beakta i den situation som Covid-19 pandemin inneburit. 

Kolleger till informanter kan både ha fått lämna sina jobb eller rent av gått bort 

under perioden. Dessa faktorer kan mycket väl påverka hur folk tycker, tänker och 

uttrycker sig. Det finns därför inga uppgifter i uppsatsen som kan knytas till 

individuella medarbetare till de personer som varit informanter i min uppsats.  

 

Intervjuernas frågeställningar har lämnats ut i förhand till informanterna så de har 

kunnat läsa in sig och förstå uppsatsens syfte och tema. Informanternas personliga 

liv och privata åsikter är i detta arbete inte av något intresse och de utsagor som 

eventuellt kan ha koppling till sådana aspekter har utelämnats. Ekonomi och 
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finansiering kan vara känsliga ämnen. Därför har jag som intervjuare frågat under 

intervjun om denna typ av information varit konfidentiell eller varit mer allmänt 

tillgänglig och om informanten känt sig bekväm med att besvara de frågor som 

tagits upp inom ramen för de teman som berörts vid intervjun. Informanternas namn 

som förekommit i intervjuerna har blivit ersatta med andra fiktiva namn för att 

upprätthålla anonymiteten. 
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4. Resultat och Analys 

 

I detta delkapitel börjar jag med att lyfta fram de centrala aspekterna för resultatet 

och analysen av materialet som jag samlat in. Det finns 5 områden som har 

utkristalliserat efter en initial översikt vilka jag ansett vara viktiga för att 

strukturera, förstå och kunna analysera materialet. Dessa fem områden är följande: 

 

Tillgänglighet – Synliggörande - att nå besökarna/brukarna  

En central del för museets roll är att tillgängliggöra sina samlingar och via dem 

utbilda besökaren. Det här kan ske både digitalt som fysiskt på plats. Om 

tillgängligheten hotas så kan inte museet upprätthålla sin roll som museum. 

 

Dokumentation – Museernas forskning/dokumentation 

Många museer genomför dokumentationer och samlar även in material kring olika 

fenomen och händelser med koppling till samtidshistoria för att bidra till forskning 

och framtida förmedlingsinsatser. Denna aspekt blir relevant då åtskilliga museer i 

Sverige genomför dokumentation av Covid-19 pandemin. 

 

Besökarantal – fysiska/digitala besök 

Besökarstatistiken spelar en viktig roll för att förstå hur Covid-19 pandemin 

påverkar museer. Besökarstatistik hänger samman med tillgängligheten. Med låga 

besökarantal så försvagas den rollen och identitet som ett museum upprätthåller.  

 

Finansiering – Ekonomi – Museets utsatthet 

Ekonomi är en annan central del i alla organisationer. Utan en god ekonomi kan 

man inte ha personal på plats. Utveckling av till exempel digitala plattformar kräver 

expertis. Finns det inte finansiering för utveckling stagnerar museet. Pandemin 

påverkar ekonomin, och därmed påverkas museet. Sjunker tillgängligheten, sjunker 

besökarstatistiken och då hotas ekonomin, när ekonomin hotas brister museet i sin 

roll vilket försätter museet i en utsatt roll.  

 

Arbetsro – Strategisk Utveckling 

De fyra områden som presenterats berör den utsatthet som museer som institutioner 

befunnit sig under Covid-19 pandemin Under Covid-19 pandemin har samtidigt 

mycket förändrats på museerna för den anställde och hennes arbetsro. Har det 

funnits tid för att utveckla strategier för hur museet kan utvecklas i framtiden? 

Tomma lokaler och en ny form av arbete kan skapa tid för reflektion kring 

etablerade arbetsrutiner. 
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Dessa fem områdena har fungerat som ingångar till förståelse för hur Covid-19 

pandemin påverkat verksamheten på museer i Sverige under 2020 och har hjälpt 

mig att skapa en inblick i de problem som uppstått och hur man har hanterat dem 

under året. Resultaten från de fem museerna Marinmuseum i Karlskrona, Malmö 

Museer, Hallands Kulturhistoriska Museum, Österlens Museum och Trelleborgs 

Museum presenteras i ett avsnitt för sig med hänseende till de fem olika områdena. 

Därefter presenteras resultaten från Kulturen respektive Ystads konstmuseum i 

varsitt respektive avsnitt.  

  



 

 21 

4.2 5 sydsvenska museer 

I kortare drag, tillgänglighet, dokumentation, besökarantal, finanser och arbetsro 

utgör med andra ord olika områden som påverkat museernas verksamhet under 

Covid-19 pandemin. Viss redigering av citaten har skett och är inte helt raka citat 

ur intervjuerna. Detta för att framställa texten på ett läsvänligt, men också rättvist 

sätt där informanten framställs med respekt (Ahrne & Svensson, s.51). Varje 

museum har fått frågorna skickade till sig på förhand och om intervjuer har skett 

muntligt har varje informant blivit tillfrågad om det potentiellt känsliga ämnet 

finansiering är ett ämne de är villiga att diskutera. 

 

4.2.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet har varit av stor vikt under 2020 då man inte kunnat driva sina 

verksamheter som tidigare år. Därför har man förflyttat mycket av verksamheten 

till ett digitalt format på flertalet museer. På Malmö museer har man haft möjlighet 

att hålla öppet fram tills slutet på oktober. Man har med andra ord kunnat ta emot 

besökare under året medan ett fokus mot digitala aspekter har arbetats fram.   

 

”Malmö Museer har haft öppet större del av året 2020 och stängde först i slutet av 

oktober. Parallellt med öppethållandet och efter har museet framför allt lagt fokus på 

digital förmedling och särskilt sociala medier. Museet har utvecklat digitalt genom 

streaming, bilder (Instagram), videor på Youtube etc. Det digitala arbetet har 

koordinerats av Kommunikationsavdelningen på kulturförvaltningen/Malmö stad.”1 

 

”Som en konsekvens av att museet samlat och utvecklat kompetens, investerat i 

teknik inom olika digitala områden ser man ett behov av att fortsätta med dessa. I 

nästa led blir syftet att försöka fastställa vilka de digitala besökarna är och hur 

kommunikationen med dessa kan utvecklas.”2 

 

 

Österlen har likt andra lagt om sin verksamhet mot ett digital fokus. Man lyfter fram 

ett förändrat fokus där besökaren får hämta pusselpåsar i museets butik under 

årshögtiderna för ”eget pysslande” i stället för evenemang på plats med Instagram 

inlägg som guidar köparen med instruktionsvideos hur innehållet i dessa påsar kan 

 
1 Malmö Museer, Intervju med informant via epost 
2 Malmö Museer, Intervju med informant via epost 
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användas. Filmer och julkalender tar plats i stället för vernissage, visningar och 

guidningar. Utöver detta har man ur tillgänglighetsperspektiv på Österlens Museum 

kunnat hålla stadsvandringar och kurser för vuxna i små grupper vilket varit av stort 

intresse. De pedagogiska projektet Möjligheternas Magasin har man fått ställa in. 

Man förväntar sig hålla i detta projekt när möjlighet ges. Färre skolklasser än ett 

vanligt år har kunnat besöka museet. Man har satsats mot att försöka utveckla 

Jätteleden. Digitala lösningar verkar här hämmats av intäktsbortfall vilket antagbart 

hindra några större innovationer för organisationen att hantera tillgängligheten 

digitalt.  

 

På Hallands Kulturhistoriska Museum har följande anpassning skett: 

 

”Vi har anpassat och coronasäkrat museet under sommarsäsongen 2020 med mål 

att fortfarande kunna ta emot publik. Det föll väl ut och vi hade oerhört nöjda 

besökare som förhöll sig ansvarsfullt till de restriktioner som fanns.”3 

 

Man har aktivt arbetat för att kunna upprätthålla sin roll som museum. Lokalerna 

har tillåtit besök och de besökare man haft i sina lokaler verkar ha respekterat de 

restriktioner som förekommit. 

 

” Vi utvecklar just nu fler former för digitala visningar med målet att hitta format 

för digital förmedling bortom covid.”4 

 

Ett fokus mot digitala visningar har också lyfts fram som relevant för museet. 

 

”Vi har varit angelägna om att löpande kommunicera vad som händer på museet 

i våra sociala mediekanaler även under den period vi har stängt. 

Vi har tillgängliggjort de tillfälliga utställningarna Rädd? och Spåren under 

staden i 360 grader på nätet för att sprida dessa upplevelser till fler.”5 

 

Liksom flera andra museer har Hallands museer satsat mer resurser för att kunna 

upprätthålla en närvaro digitalt. Man har även genomfört en digital utställning där 

man kan se runt i 360 grader i lokalen. Det här verkar vara en standard för många 

museer under Covid-19 pandemin.   

 

 
3 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
4 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
5 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
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Trelleborgs museum har fått anpassa sin verksamhet och man har under en längre 

period fått hålla stängt. Man har med andra ord inte kunnat ta emot besökare under 

perioden och därför har man satsat mer på det digitala formatet. Under pandemin 

har man postat minst ett inlägg om dagen enligt museet.  För att hålla sig relevanta 

har man börjat planera inför ny utställning i Trelleborgen för att kunna hålla sin 

relevans och stärka attraktionskraften. Den här nya utställningen beräknas öppnas 

2022. De öppna ytorna i själva Trelleborgen kan visa sig bli välbesökta när besökare 

nu mer söker sig till öppna platser ute i det öppna.  

Man har även kunnat hålla i gång besök från skolklasser från årskurs 9. Man har 

genomfört vad man kallar Väsenvandringarna. Detta har skett för tionde året i rad 

och har således inte behövt ställas in. Den här aktiviteten genomfördes på 

Trelleborgen och museet har Corona-anpassat sina utomhusområden. 9st 

vandringar genomfördes och alla var slutsålda. Man har med andra ord hållit i gång 

de verksamheter som går att hållas i gång, trots pandemin, under perioden. 

Potentialen för besökare här verkar goda även under pandemin tack vare 

möjligheten att infinna sig ute i det öppna. Stora delar av Trelleborgs museums 

samling finns även nu på Kringla och Europeana.  

 

På Marinmuseum i Karlskrona så har man fokuserat på digital förmedling, vilket 

bland annat omfattat närvaro på sociala medier, digitalt museum och förmedling av 

länkar, Skype lektioner och digital pedagogik. Den här formen av pedagogik är 

något man enligt museet vill utveckla mer. Man har haft vad man kallar ett digitalt 

lyft under 2020. Covid-19 pandemin har lyft fram en vilja att utveckla nya digitala 

arbetssätt. Museet har haft stängt under en längre period av året.  Man har inte heller 

haft någon fokus på inomhus aktiviteter i någon bredare grad på grund av detta. 

Man höll stängt mellan 20 mars – 12 juli samt 11 november - 31 december, 166 

dagar av året.  Fokus flyttade även över på museets utomhusdelar och det här har 

man enligt museet sett som en succé. I råd med Region Blekinges smittskyddsenhet 

stängde man dock Ubåtshallen och Vraktunneln för besök inför återöppnandet den 

13:e juli. En reducerad tillgänglighet som framtvingas av det rådande läget med 

pandemin. 

 

En mer ovanlig form av tillgänglighet som gått att utläsa ur de dokument som 

funnits till hands handlar om museers utlån. Marinmuseet har lånat ut föremål till 

Blekinge Museum och även en parad uniform till Sjöfartsmuseet i Helsingör som 

skall öppna en utställning om sjöfart och mode under 2021 (Årsredovisning 2020 

för SMTM, 2020. s.36). Utlånen för 2020 låg på 119 lån, varav 1044 föremål 

lånades ut. Här upprätthåller man ännu sin roll som museum. Digitaliseringen har 
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fortgått och man ser detta inom organisationen som ett sätt att öka intresse och 

nyfikenheten. Samarbeten med vänföreningar har blivit svårare att genomföra 

under 2020. Diverse föreningar som andra år, givit goda förmåner i form av 

visningar genomförda av före detta anställda vid marinen har 2020 inte gått att hålla 

publikt. 

4.2.2 Dokumentation 

Majoriteten av museerna har arbetat med någon form av dokumentationsarbeten. 

Den varierar dock beroende på vilken typ av museum som organisationen tillhör.  

 

”Museet har bedrivit samtidsdokumentation av pandemin. Fokus bland annat på 

hemarbetare, gymnasister och småföretagare. Internt har sammanfattningar 

gjorts med fokus på ekonomiska konsekvenser. 

Då museet själva inte bedriver forskning kommer detta inte att vara i fokus. En 

möjlig konsekvens är att samarbeta med akademin för att låta beforska det 

insamlade materialet.”6 

 

Malmö Museer har som vi kan utläsa i citatet riktat sitt fokus på hemarbeterare, 

gymnasiet och småföretagare och deras situation under Covid-19 pandemin. Man 

kommer dock inte lägga någon större vikt vid att gå igenom materialet, utan öppnar 

upp för att låta universitet och högskolor se över det insamlade materialet för en 

vidare fortsatt forskning. Det är intressant att notera att museet uttryckligen inte 

identifierar sig som en forskande institution.   

 

Hallands Kulturhistoriska Museum har inte gjort någon större egen dokumentation. 

Man har dock samlat in ett mindre antal föremål, möjligen för en framtida 

utställning om ämnet. Detta kan möjligen också avspegla att museet inte identifierar 

sig själv som en forskande institution. 

 

”Vi har gjort insamling av några nyckelföremål 2020 såsom handsprit. Vi har 

inte gjort någon egen samtidsdokumentation men hänvisat till Nordiska museets 

nationella insamling”.  

 

Marinmuseum har ett stort ansvar när det gäller dokumentation. Man har på museet 

i uppgift att dokumentera marinen. Man tar väldigt gärna emot material från 

marinen och vill undersöka hur marinen hanterat Covid-19 pandemin. För att uppnå 

det har man tillgång till marinbasen i Blekinge där man vill genomföra intervjuer 

 
6 Malmö Museer, intervju med informant via epost 
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vid given möjlighet. För 2021 har man samma avseende att fokusera på detta 

projekt. Internt har man på museet tagit en personalbild med Corona-anpassat 

avstånd. Vilket säkerligen blir ett intressant fotografi om några årtionden att se 

tillbaka på eller ställa ut i lokalerna. Marinmuseum, som är ett statligt museum, har 

i sitt förhållningsätt till dokumentationsinsatser lyft fram en identitet av museet som 

varande en forskningsinstitution.    

 

4.2.3 Besökarantal 

Besökarantalen varierar kraftigt mellan museerna. Vissa har klarat sig bättre tack 

vare faktorer som varit svåra att förutse innan Covid-19 pandemin.  

 

”De fysiska besöken minskade som en konsekvens av pandemin med ca 200.000 

besökare. De digitala har ökat under året men täcker inte upp denna siffra. På 

sikt ser vi emellertid att de digitala besöken skulle kunna komma i kapp.”7 

 

På Malmö Museer har man sett en stor nedgång av besökare. Det verkar dock ha 

utvecklats en förhoppning om att man skulle kunna ersätta sitt besökarantal med 

digitala besök. På Malmö Museer har man försökt hålla evenemang utomhus vid 

möjlighet. Man tror inte heller att en negativ inverkan kommer infinna sig efter 

Covid-19 pandemin. Det finns en förhoppning om att viljan att besöka museer vuxit 

sig starkare under den period man inte fått besöka dem. En tanke som också visat 

sig i de intervjuer som genomförts med andra museer.  

 

Specifikt låg besökarstatistiken för Malmö Museer på 228 832 personer under 

2020.  Jämfört med 2019 då man låg på 386 673 besökare. Här nämns även specifikt 

att Teknikens och Sjöfartens hus har varit stängt under större delen av 2019 så man 

kan inte se det året som typiskt. Trots att man med andra ord haft stängda 

verksamheter under 2019, ser besökarstatistiken för 2019 mycket godare ut än 

2020.  

 

Hallands Kulturhistoriska museum besökarantal har varit väldigt goda digitalt 

kontra på plats. 

 

 

 

 

 
7 Malmö Museer, intervju med informant via epost. 
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”Fysiska besök verksamhet 42000, anläggning 63000 

Digitala besök samtliga kanaler: 236.000 (inkluderar hemsida, digitala 

utställningar, digitala visningar, Digitalt museum samt spridning (räckvidd) på 

FB och Instagram.)”8 

 

Man har med sociala medier inräknat haft över dubbelt så många digitala besök som 

fysiska. Om det här är tack vare Covid-19 pandemin går inte att svara på men 

siffrorna är goda.  

 

”Så länge pandemin pågår och i dess efterdyningar kommer vi att se en påverkan. 

Vi tror dock att de fysiska besökarna återkommer så snart det går. Digitala besök 

blir ett komplement men inte en ersättning.”9 

 

Hallands svar på frågan om hur pandemin kommer påverka framtida besökarantal 

är tydligt. Man har likt andra museer en positiv tanke om att besökare skall 

återvända när pandemin och restriktioner släpper. Man har även sedan tidigare haft 

ett fokus på utomhus vandringar och visningar. Något som man lyfter fram på 

frågor om man skiftat fokus till mer utomhusförlagda verksamheter under 

pandemin.  

 

”Vår sommarsäsong är fokuserad till visningar och dramatiserade vandringar 

utomhus oavsett läge. Sommaren 2020 och 2021 använder vi denna fördel extra 

mycket.”10 

 

Det kommunala Trelleborgs Museum har fått en tillströmning av besökare från 

Danmark och Tyskland, men då svenska turister inte kommit i samma utsträckning 

som tidigare har man också förlorat besökare jämfört med tidigare, även om tappet 

inte är lika stort som för de större regional.  

 

Marinmuseum i Karlskrona har ett vanligt år en väldigt stor andel turister som 

besökare. Man ligger på runt 300 000 besökare per år. För 2020 har detta antal gått 

ner till cirka 96 000. I början på året höll man besökarsnittet för 2020. Samma 

säsong 2020, har ungefär hälften av besökarantalet som säsongen 2019.11 Turister 

som står för 50% av besökare ett vanligt år på museet har under år 2020 varit nästan 

 
8 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
9 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
10 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
11 Antagbart handlar ordet säsong om turistsäsongen 2019 och 2020. 
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obefintligt i statistiken. Ett snitt som varit omöjligt att hålla under 2020. Besöken 

på hemsidan har dock stigit med cirka 10 000. Från 105 000 till 115 000. En 

procentuell ökning som emellertid inte täcker upp det fysiska bortfallet. Däremot 

har man märkt på museet att de besökare som sökt upp hemsidan har stannat längre 

digitalt än ett vanligt år. Man har även sett en ökning på runt 1000 följare på sitt 

Facebook konto. En siffra som nu uppgår till 8505 följare under mars månad 2021. 

 

4.2.4 Finansiering 

En central faktor för flertalet museer.  Redan innan Covid-19 pandemin har man 

sett stora brister och förhinder när det gäller det ekonomiska för museer. Det här 

lyfts fram i Sveriges Museers rapport Museer under press (2021). Jeannette 

Gustafsdotter som är generalsekreterare vid Sveriges Museer säger: 

 

”Redan innan pandemin larmade vi om urholkningen av resurser till museernas 

viktiga samlingsarbete, nu krävs långsiktiga satsningar i hela landet”  

 

Det här är en detalj som är viktigt att ha i minne då det gäller finansieringen av 

museer under pandemin. Många museer fick en betydande del av sin finansiering 

genom biljettintäkter innan Covid-19 pandemin. Dessa museer har blivit särskilt 

hårt påverkade av pandemin, medan andra museer som inte varit beroende av denna 

sorts inkomster i regel har haft en mindre ansträngd budget för 2020. De museer 

som blivit hårdast drabbade finansiellt av Covid-19 pandemin är större museer som 

tidigare haft stora biljettintäkter. 

 

Flera museer hyser en förhoppning att politiska ledare skall inse vikten av kulturen 

och satsa ekonomiskt på museer även efter Covid-19 pandemin. En sådan 

optimistisk framtidssyn visar bland annat Hallands Kulturhistoriska museum. 

 

”Vi har haft ett stort intäktsbortfall som kompenserats av statliga stöd via region 

Halland.”   

”Nej, det ekonomiskt utsatta läget har snarare synliggjort att många museer är 

helt beroende av egenintäkter vilka är de första som tryter i en kris som denna. Vi 

har ingen bättre beredskap och har redan trollat med knäna under en lång tid.” 

 

Dessa citat visar på en förhoppning som man får från flertalet museer. Man har 

redan innan haft problem med ekonomin på museet i Halland och Region Halland 

har fått gå in med stöd för att rädda museets ekonomi under pandemin. Pandemin 
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har bidragit till att lyfta fram många museers mångåriga underfinansiering i det 

öppna. Frågan om man politiskt kommer att inse vikten av museer och de kärva 

ekonomiska villkoren för många av dessa institutioner måste dock betraktas som en 

öppen framtidsfråga.  

 

”Pandemin har påverkat avsevärt på ett negativt sätt. Färre antal betalande 

besökare samt uteblivna köp i museibutikerna. Investering i dyr teknik. Personal i 

riskgrupp som behövt arbeta hemma (trots behov av personal på plats). Uteblivna 

intäkter från konferensrumsuthyrning etc.”12 

 

” Pandemin har påverkat otvivelaktigt. Museet är beroende av sina entréintäkter. 

Entréavgiften är 40 kr för personer över 19 år. Varje år budgeterar museet för ca 5 

miljoner i entréintäkter. Som en följd av bl.a. uteblivna besök har museet tappat ca 3 

miljoner för 2020. Likaså har uteblivna gruppbokningar och lokalbokningar påverkat. 

Övriga kostnader är de investeringar som uppkommit i samband med satsningar på 

digitala medier.”13 

Ekonomin på Malmö Museer har påverkats mycket negativt av Covid-19 

pandemin. Cirka 60% av entréintäkterna som man budgeterar för har 

försvunnit under 2020. Men även de digitala satsningarna har kostat pengar. 

Dessa kan dock potentiellt ge ökade digitala besök framtiden. Det öppnar upp 

för nya frågor. Hur skall man kunna ersätta fysiska besök med digitala ur ett 

ekonomiskt synsätt? Det beräknade uteblivna inkomsterna på cirka 3 

miljoner kronor utgör en stor del av museets budget. 

 

”Museet har varje år bedrivit en verksamhet på den ekonomiska marginalen 

vilket gett en viss resiliens.”14 

 

Denna kommentar antyder att det funnits en viss beredskap och styrka på Malmö 

Museer att hantera svåra tider på grund av den ekonomiska situationen som sedan 

länge funnits vid institutionen.  

 

Österlens Museum har ett intäktsberoende vilket påverkar digitala satsningar. 

Inställda bokningar har orsakat museet ett bortfall på cirka 75 000 kr. Detta kan 

 
12 Malmö Museer, intervju med informant via epost 
13 Malmö Museer, intervju med informant via epost 
14 Malmö Museer, intervju med informant via epost 
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förvisso vara en betydande summa för ett mindre kommunalt museum, men utgör 

inte ett lika stort tapp som för Malmö museer.  

 

Trelleborgs Museum har förlorat vissa intäkter då besökare stannar hemma. Hur 

stor andel besökare eller hur stort inkomstbortfallet blev för år 2020 förmedlas dock 

inte i de dokument som varit tillgängliga för min studie.  

 

Marinmuseum i Karlskrona har en mer komplicerad situation. Man tillhör SMTM, 

Statens Maritima och transporthistoriska museer. Innan pandemin har man haft en 

väldigt god ekonomi. Vasa museet som tillhör denna organisation har varit helt och 

hållet självfinansierat med cirka 1 500 000 besökare per år. Med Covid-19 

pandemins utbrott har SMTM förlorat cirka 200 miljoner kronor då besökarantalet 

till Vasa museet reducerats till obefintliga siffror.  Marinmuseets informant berättar 

att året 2020 har varit ett stålbad för organisationen. 60 miljoner kronor har 

försvunnit ur budgeten inom organisationen. 100 miljoner i anslag 2020 lyfts av 

informanten fram som en räddning för museerna. 57 personer av totalt 230 personer 

har varslats inom hela organisationen för SMTM. Covid-19 pandemin har därför 

slagit hårt mot museet. Man har enligt informanten en liknande situation som 

Skansen och JAMTLI. Publika magneter som plötsligt fått stänga ner sin 

verksamhet. Ett vanligt år har man fler besökare än hela Karlskronas befolkning på 

museet. Det här har varit ett hårt ekonomiskt slag mot ett museum som haft god 

ekonomi innan utbrottet av denna pandemi. 

 

4.2.5 Arbetsro 

Under pandemin har mycket påverkats, så även arbetsmiljöerna. Arbetsrutiner har 

fått läggas om i större utsträckning än tidigare. 

 

”Den har påverkat dels genom större möjlighet till reflektion och planering. 

Omvärdering av invanda rutiner och tankebanor. Samtidigt har pandemin både 

dränerat andra delar av verksamheten för fokus på smittoförhindrande åtgärder 

och skapat en större ”böjlighet” i organisationen.”15 

 

Covid-19 pandemin har satt Malmö museers organisation på prov. Situationen har 

skapat en mix av andrum för strategiskt framåtblickande, en analys av arbetsrutiner 

för verksamheten. Samtidigt verksamheten ägnat betydande resurser på arbete att 

 
15 Malmö Museer, intervju med informant via epost 
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förhindra smitta. Det här visar att man rationellt och beslutsamt strävat efter att 

försöka upprätthålla en säker arbetsmiljö då det gäller Covid-19 och smittorisken. 

 

På frågan om hur arbete på distans har gått säger man på Malmö Museer: 

 

”Till större del bra då flertalet haft arbetsuppgifter som kunnat utföras hemifrån. 

Den publika enhetens personal har däremot haft större problem att hitta lämpliga 

arbetsuppgifter. 

En nackdel är givetvis också att personalen som arbetat hemifrån i regel inte haft 

lämpliga arbetsredskap såsom skrivbord, kontorsstol etc.”16 

 

Man lyfter fram en problematik med bristande arbetsmiljö hemma. Ett ergonomiskt 

problem uppstår när man inte har samma funktioner i hemmet som på 

museikontoret. Den publika enheten befinner sig i en situation där man inte lika lätt 

kan få nya arbetsuppgifter som går att lösa hemifrån. Delar av museiorganisationen 

har av på grund av arbetets natur därmed svårare att ställa om och växla om till nya 

arbetssätt? På frågan om man kan tänka sig att satsa på distansarbete även i 

framtiden svarar man ”Nej!” från Malmö Museers sida.17 Simpelt men rakt, man 

skall inte satsa mot distansarbete i framtiden, vilket går helt emot andra museer som 

fått samma fråga, som tycker att detta arbetssätt varit ett bra tillvägagångssätt såsom 

Hallands Kulturhistoriska museum.  

 

”Varierande. Svårt upprätthålla sammanhang och god arbetsmiljö men hemarbete 

har tvingat verksamheten till ökad digital kompetens. Vissa moment går smidigare 

i lugn och ro upplever många.”18 

 

Likt Malmö Museer kan vi se att det på Hallands Kulturhistoriska museum finns 

enheter där det finns problem med att arbeta hemifrån. På Hallands Kulturhistoriska 

museum ser man att medarbetare även upplevt fördelar med nya arbetsrutiner 

 

”Det har funnits tid för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling under 

stängning”19 

 

När lokaler stänger och arbete inom organisationen förläggs till hemmet sker, trots 

bristande sammanhang och gemensam arbetsmiljö, någon form av utveckling av 

 
16 Malmö Museer, intervju med informant via epost 
17 Malmö Museer, intervju med informant via epost 
18 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
19 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
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kompetens och verksamhetsutveckling. Ett annat fokus och ett annat tankesätt 

byggs upp inom verksamheten.  

 

”Inte i nuläget, men fördelarna med hemarbete kommer att lyftas som en viktig 

faktor i framtida planering”20  

 

Detta är Hallands Kulturhistoriska Museums svar på frågan om man tänker satsa på 

att fortsätta med det digitala hemarbetet i framtiden. Trots att man just nu inte har 

planer på det finns där ändå en tanke om att kunna lyfta frågan och se det som en 

viktig faktor för framtiden.  

 

Trelleborgs Museum har likt de andra under pandemin funnit tid för att kunna 

renovera lokaler som varit i behov av detta. Med stängda dörrar öppnade sig också 

tillfälle att lägga tid på sådant som man inte har haft tid till innan. En positiv aspekt 

när man får arbetsro nog att genomföra negligerade projekt. 

 

Marinmuseum i Karlskrona har en 5 års plan som man arbetar vidare med även 

under pandemin. Det har funnits ett starkt fokus på arbete hemifrån under 

pandemin. Man har Corona-anpassat det mesta av verksamheten. ”Nästan alla på 

plats” och ”De som kan ska jobba hemma” berättar informanten. Hantverkare och 

vaktmästare finns emellertid på plats på museet för underhåll även under pandemin. 

Informanten finner att distansarbete har fungerat ”okej” men man börjar efter ett år 

tröttna på att behöva arbeta hemifrån. Distansarbetet ses dock principiellt som ett 

flexibelt arbetssätt som man redan innan pandemin haft som ett potentiellt arbetssätt 

för vissa i personalstyrkan. Så rutiner för det här arbetssättet har funnits inom 

organisationen. Framöver tror man att det blir mindre resande, mer planering och 

dedikerat när man väl reser. Möten blir med större sannolikhet mer och mer 

fokuserat på det digitala.  Man brinner för sitt museum och finner det vara en viktig 

institution. Samhällsviktig, trygga platser för utbildning. Folk har varit glada och 

visat stor uppskattning när man väl kunnat träffa dem.   

  

 
20 Hallands Kulturhistoriska Museum, intervju med informant via epost 
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4.3. Kulturen och Ystad Konstmuseum 

Dessa två museer skiljer sig åt på många vis. Kulturen är ett kulturhistoriskt 

regionalt museum med ett stort antal anställda och den Ystads konstmuseum ett 

kommunalt museum med ett litet antal anställda. Museerna är olika men det kan 

just därför vara intressant att försöka jämföra hur två så olika organisationer mött 

utmaningarna i samband med Covid-19 pandemin. Från dessa två museer har jag 

ett mer omfattande undersökningsmaterial än från övriga museer i min studie.   

 

Kulturen med sin stora organisation, en regional jätte med flertalet lokaler och stora 

utomhusområden, samt Ystad Konstmuseum, med till synes mycket mindre 

resurser har båda stått tämligen stadigt under Covid-19 pandemin under år 2020 och 

med sig med nya erfarenheter och möjligheter för framtiden.  

 4.3.1 Kulturen 

Kulturen har givit mig tillgång till protokollen från museets ledningsgrupp vilket 

gör att det går att följa hur museet efter hand utvecklade förhållningssätt till den nya 

situationen.  

4.3.2 Tillgänglighet 

Kulturen sig redan under mars månads ledningsmöte för att lägga fokus på 

tillgängligheten genom prioriteringen av att få ut information om lägesförändringar 

till både anställda och besökare. Det blev en prioritering för samtliga av museets 

avdelningar.21 Man började snabbt rusta för en pandemi och Corona-beredskap. 

Myndighetsrapportering och allmänna rekommendationer angav de riktlinjer man 

kom att följa. Under aprils ledningsgruppsmöten började man se över rutiner för 

personalbortfall. En av utmaningarna för Kulturen bestod i hur man skulle hålla 

kunna öppet samtidigt som en stor del av personal började arbetade hemifrån. 

Risken fanns också för ett potentiellt stort bortfall av frontpersonalen på grund av 

sjukdom. En fråga som diskuterades var vad som skulle hållas öppet om personalen 

reducerades till ett så litet antal att det inte längre skulle gå att ha översikt på alla 

lokaler.22 Under den här perioden avstämdes även vilka utställningar som gick att 

öppna och hålla i gång under året.  

 

Under Kulturens ledningsmöten under april månad år 2020 diskuterades även 

frågan om vad som skulle ske med nationaldagsfirandet i Lund, en högtid som 

brukar avhållas inne på Kulturens område. På Kulturen beslöt man vidare att skjuta 

 
21 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, mars 2020 
22 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, april 2020 
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upp utlån av föremål till andra institutioner och att avböja externa forskares 

förfrågningar om att besöka lokalerna.23  

 

I maj månad beslöt man att ställa in det traditionsenliga midsommarfirandet in på 

Kulturens område. I maj såg sig museet tvingat att korttidspermittera delar av 

personalen. För att hantera arbetssituationen sattes entrépersonal in för att hjälpa till 

även med andra arbetsuppgifter på museet. Kulturen stod dock fast vid att fullfölja 

vårens och sommarens program med en begränsad publik på 50 besökare per 

evenemang.24 

 

Maj månads ledningsprotokoll ger oss även en djupare inblick i Kulturens 

utställningsarbete. Utställningarna Moped och Tilt öppnades enligt plan om än med 

begränsningar avseende besökarantal. Problematik med öppnandet av 

utställningarna uppstod dock när producenten för en av utställningarna insjuknade. 

Samarbetet med mopedklubbar som utgjorde en del av programarrangemanget för 

utställningen Moped fick också ställas in. Tilt måste även den anpassas efter Covid-

19 pandemin.25  

 

Under juni månad kunde Kulturen fortsätta att ta emot besök av Kulturen och hålla 

i workshops, trots att flera ansvariga pedagoger blivit sjuka. Beslut fattades om att 

en Elsa Beskow utställningen skulle förlängas till 2021 på grund av pandemin och 

att pedagogiken kring denna utställning skulle utökas genom särskilda 

programevenemang.26 En utställning med koppling till de skånska regionala 

museernas dokumentation av flyktingar mellan åren 2015-2018 var dock tvungen 

att skjutas på framtiden.  

 

I augusti beslöt man även att ställa in 2020 års julstök, Kulturens största årliga 

publika evenemang.27 Samtidigt startar en planering inför vad som kan ersätta 

evenemanget. Avdelningarna på museet presenterar flera olika idéer i detta 

sammanhang. Att genomföra Corona anpassade visningar lyfts. 

 

Kulturens ledningsmöte har under september månad diskuterat om att hålla 

riskgruppsöppet. Det finner man riskfyllt med ett krav på stort ansvar och svårt att 

genomföra. Utställningen Tilt får två stationer med handsprit och engångshandskar 

 
23 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, april 2020 
24 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, maj 2020 
25 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, maj 2020 
26 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, juni 2020 
27 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, augusti 2020 
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finns till hands för dem som vill testa själva utställningens spel.28 Spökrundorna på 

Kulturens evenemangschema man brukar ha under höstlovet måste Corona-

anpassas, detta innebär att man endast har 45st per föreställning. Under oktobers 

ledningsprotokoll framgår det att man har genomfört spökrundorna på Kulturen.29 

 

I Kulturens ledningsprotokoll för november månad avspeglas de tydligt hur Covid-

19 pandemins andra våg som slår mot Sverige.  Frågor som avhandlas under mötet 

berör hur man tror att samhället kommer fungera med nya och betydligt hårdare 

restriktioner, samt hur ett eventuellt vaccin skulle kunna börja distribueras under 

vintern.30 Under samma period ställs skolbesöken in och kurser i smide kan inte 

genomföras. Företag bokar in julevenemang under vintern 2020 trots pandemin.  

 

Under Kulturens ledningsmöte den 17:e november lyfts ännu en gång covid-19 

pandemin.31 Pandemins andra vågs påverkan på samhället inför utökade allmänna 

råd. Flera länsmuseer får stänga, men friluftsmuseer som Kulturen kan hållas 

öppna. Kulturen flyttar mer av sin marknadsföring från Pågatågen till sociala 

medier. Tillgängligheten, att kunna nå ut till folket får nu ett annat fokus. 

 

Vandringsutställningen Katja of Sweden som Kulturen producerat med material 

från sin samling som ställts ut på Kristinehamn museum kom att stängas efter som 

Kristinehamn museum stängde ner sina lokaler under pågående pandemi. 

 

På Kulturen genomförs digitala inspelningar under december månad för den 

planerade julutställningen. Man har nu även lyckats, trots andra vågen och hårdare 

restriktioner, att inviga utställningen Fira Demokratin! Man har planerat bjuda in 

förste talman Andreas Norlén under februari månad för att besöka den här 

utställningen.32 Under december månad diskuterade man även om programmet 

skulle bli helt digitalt.33 

 

”Till din fråga nedan – nej, vi har inte gjort någon speciell satsning, det kan man 

nog inte säga.”  

 

Detta är Kulturens svar på min fråga om man under året gjort en speciell satsning 

mot det digitala. Man verkar med andra ord inte ha lagt något större fokus på att ha 

 
28 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, september 2020 
29 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, oktober 2020 
30 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, november 2020 
31 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, november 17 2020 
32 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, december 1 2020 
33 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, december 15 2020 
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satsat mer på det digitala under året som gått. Detta står i viss kontrast till de 

strategier som andra museer som studerats inom ramen för denna undersökning.  

Samtidigt bör intervjusvaret från Kulturen nyanseras. Vad som uppfattas som en 

särskild satsning på digital förmedling är givetvis en tolkningsfråga för 

informanten. Protokollen från ledningsgruppen visar att vissa satsningar trots allt 

ändå gjorts, exempelvis med hänseende till ökad marknadsföring på sociala medier, 

digitala inspelningar av julutställningar samt det faktum att vissa utställningar kom 

att utföras i digitalt format i stället för i fysiskt. Samtidigt visar ledningsprotokollen 

hur Kulturen tydligt eftersträvat att hålla den fysiska utställningsverksamheten och 

programverkstaden levande inom ramen för de smittskyddsrestriktioner som 

funnits.  Museets fysiska dimensioner framstår som en viktig del av institutionens 

självidentitet.   

 

4.3.3 Dokumentation 

Kulturen lyfter under mars månad år 2020 fram planer för dokumentation av Covid-

19 pandemins effekter på samhället. Man verkar tidigt ha insett allvaret av 

situationen och i ledningsgruppen och på berörda avdelningar diskuteras hur man 

skulle kunna genomföra en dokumentation om den pågående situationen.34 

Ledningsprotokollen för april månad på Kulturen visar också hur museet skall 

kunna skapa resurser för den interna dokumentationen.35 Kulturen har under 

september månad diskuterat planer på att genomföra en mindre undersökning kring 

hanteringen av Covid-19 på museet.36 Den vikt som Kulturen ger åt 

dokumentationsarbetet kan ses som en indikation på hur museet har en självidentitet 

som en forskande institution, vilket gör att den som institution skiljer sig åt från 

Malmö museer.   

 

4.3.4 Besökarantal 

På Kulturen börjar man redan under februari månad diskutera Covid-19 pandemins 

möjliga konsekvenser för museet med hänseende till besökarantalet.37 Man ser över 

sin besökarstatistik under mars månad och ser ett uppsving i antalet som besöker 

Kulturen i Lund under början på året.38 Denna trend bryts när man läser april månads 

ledningsprotokoll. Här kan vi uttyda att mars haft historiskt låga besökarsiffror.   

 

 
34 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, mars 2020 
35 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, april 2020 
36 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, september 2020 
37 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, februari 2020 
38 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, mars 2020 
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Man har under juni månad på Kulturen åter sett över sin besökarstatistik för 

halvåret. Den ligger cirka 65% under siffrorna för år 2019.39 Det låga besökarantalet 

börjar nu visa också sig ekonomiskt för museet. Under september månad 

bestämmer man på Kulturens ledningsmöte sig för att analysera besökarstatistiken 

i detalj för att utröna bland vilka besökargrupper man förlorat mest publik. 

 

På Kulturen ser man under första halvan av november att man endast haft 1/3 av 

besökarna jämfört med 2019.40 Besökarstatistiken för hela november sägs likna 

mars månad 2020. Man har cirka ¼ av besökarantalet jämfört med november 

2019.41 Årets sista möte lyfter en sista relevant punkt kopplat till besöksstatistiken. 

Man har fått fram ett snitt på besökarantal för åren 2016–2020. 2016 till 2019 ligger 

på cirka 100 000 besökare. För 2020 ser vi en halvering, cirka 50 000.42 

 

4.3.5 Finansiering 

Kulturens ledningsmöte diskuterar ekonomin i början av mars. Vid den här 

tidpunkten kan man inte läsa ut någon djupare information om ekonomin ur 

protokollen.43 Ekonomin blir dock en central punkt när den lyfts senare under mars 

månad. Man ser över den ekonomiska prognosen för 2020 på grund av de 

konsekvenser pandemin orsakar. De tidigare nämnda historiskt låga 

besökarsiffrorna för mars månad lyfts i detta sammanhang fram i samband med 

ekonomin.44 Dåligt med besökare, dåligt för ekonomin. 

 

Kulturen lyfter i maj månad att de som museum kommer i kläm mellan stat och 

region. Region Skåne, som fördelar anslagen mellan de tre skånska regionala 

museerna, har under perioden framfört att det inte finns någon exakt modell för hur 

de ekonomiska resurserna skall fördelas mellan museer, men att denna fråga 

diskuteras med företrädare för staten.45 Man genomför även en hyresreducering för 

de hyresgäster som använder sig av Kulturens lokaler. 

 

Trots låga besökarsiffror för Kulturen och de påfrestningar denna skapar,  så är 

ekonomin relativt stabil under första halvan av året, främst tack vare de omfattande 

sparåtgärder museet genomfört.46 I augusti diskuterar man på Kulturens 

 
39 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, juni 2020 
40 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, november 2020 
41 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, december 2020 
42 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, december 2020 
43 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, mars 2020 
44 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, april 2020 
45 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, maj 2020 
46 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, juni 2020 
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ledningsmöte konsekvenserna av sparprogrammet man genomfört under året och 

vilka följder pandemins ekonomiska påverkan under år 2020 kommer att få år 

2021.47 Kulturens personal har under september träffat Nordea för att se över 

stiftelsernas värdepapper vilka rapporterats ha bibehållit sitt värde relativt bra under 

Covid-19 pandemin. Region Skåne genomför samtidigt enkätundersökningar vid 

museerna för att förhöra sig om inkomstbortfall då regionen nu på fått statliga medel 

för stödpaket.48 

 

Ekonomin för sensommaren visar sig vara god för Kulturen trots pandemin. Museet 

ett plus på 2,7 miljoner kronor efter juli månad i förhållande till beräknad budget 

för året. Detta beräknades bero på sänkta lönekostnader, vilka ligger under det man 

budgeterat för. Samtidigt börjar man planera för ett tyngre år 2021, trots den goda 

ekonomin.49 Under de senare mötena för september månad lyfts ett plus på 2,8 

miljoner kronor för september månad. Under månaden förmedlar museichefen på 

Kulturen att de drabbade regionala museerna får ett visst ekonomiskt stöd från 

staten för bortfall av bland annat biljettintäkter. 

 

Under oktober månads ledningsprotokoll från Kulturen görs en redovisning från ett 

möte som de tre cheferna på de regionala museerna haft med företrädare från 

Region Skåne. Kulturnämndens ordförande på Kultur Skåne bekräftar att man fått 

in ansökningar om ekonomiskt stöd. Kulturen förväntade sig efter detta möte att få 

ett stöd men storleken var osäker.50 Ekonomin lyfts fram som stabil på Kulturen i 

ledningsprotokollet. November månad visar ännu för Kulturens del, en stabil 

ekonomi i takt med de reformer och nedskärningar man gjort.51 

 

Ekonomin för Kulturen under november var god med ett plus på 3 miljoner kronor 

då Corona-stödet har inkommit från Region Skåne. Enligt ledningsgrupps-

protokollen förefaller budgeten för Kulturen 2021 se stabil ut. De stora 

besparingarna som gjorts under år 2020 verkar ha lyckats rädda Kulturen från att 

bli extra utsatta 2021. Krisstödet skall följas upp i slutet på december.52  

 

Finansieringen har med andra ord hållit sig stabil under året och man går in i nästa 

år med någon form av stabilitet.53 Under sista mötet för året talar man på Kulturens 

 
47 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, augusti 2020 
48 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, september 2020 
49 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, september 2020 
50 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, oktober 2020 
51 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, november 2020 
52 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, november 2020 
53 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, december 2020 
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ledningsmöte om ett ”minus på 500”, vilket bryter mönstret man hållit med svarta 

siffror i protokollet under de senaste månaderna.54 

 

4.3.6 Arbetsro 

Kulturens ledningsmöte under februari diskuterar även hur det interna arbetet 

kommer påverkas av Covid-19 pandemin.55 Hur kommer situationen att påverka 

arbetsmiljön och de anställda? Man börjar under mars månad att diskutera 

potentiellt hemarbete.56 Man uppmuntrar under mars månad den personal som kan, 

att den skall arbeta hemifrån vid möjlighet.  

 

Under april månad kan man utläsa mer detaljer om Kulturens arbetssituation 

Arbetsgivaravgiften sänks under pågående pandemi och korttidspermittering ses nu 

som potentiellt något som kan gå att genomföras med JAMTLI som ett prejudikat.57 

Corona beredskap ses som en vardag på museet, det har under månaderna som gått 

blivit mer och mer standard att följa råd och restriktioner. 

 

Man ser en ökad påverkan på de anställda under maj månad för Kulturen under 

denna månad genomförs korttidspermitteringar. Det här kom att påverka 18 tjänster 

som får reducerad arbetsbörda med 20–40% per vecka.58 Det här sägs motsvara 

cirka 4 heltidstjänster. Påverkade anställda av detta genomförande blev ombedda 

att samtala med sina avdelningschefer om hur korttidspermittering skulle 

arrangeras. När skulle man exempelvis infinna sig på plats under veckan? 

Deltagande vid avdelningsmöten och personalinformation skulle bland annat 

prioriteras. Korttidspermitteringarna innebar en tydlig förändring på arbetsplatsen 

för flera av de anställda.  

 

Korttidspermitteringen lyfts under maj månad hos Kulturen fram som något som 

för vilket det inte fanns tydliga rutiner. Sådana rutiner sågs därför som viktiga att 

utveckla.59 Dessa rutiner började komma på plats i juni månad.60 

 

Museichefen på Kulturen har enligt juni månads ledningsprotokoll samlat upp 

sådant som fått stå åt sidan i pandemins spår. Saker som avstamp i planeringen, 

 
54 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, december 2020 
55 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, februari 2020 
56 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, mars 2020 
57 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, april 2020 
58 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, maj 2020 
59 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, maj 2020 
60 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, juni 2020 
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avstämning med stiftelser och uppföljning med externa kontakter är verksamheter 

som nu kan återupptas för museets ledning.61 

 

Det minskade verksamhetstrycket under våren minskade och arbetsbelastning för 

bland annat bebyggelseantikvarier och arkeologer ökade.62 

 

Under november månad lyfter man på Kulturens ledningsmöte att man skulle vilja 

genomföra en julfest för personalen. Men man vet inte hur bekväm personalen 

skulle vara med ett sådant evenemang.63  

 

För Kulturens del under november månad har den andra vågen gjort så att man höll 

sina fysiska utställningar i ett digitalt format om det fanns en möjlighet att flytta 

dem till ett sådant format. De som kunde skulle jobba hemifrån, på samma sätt som 

under våren då pandemin bröt ut. Avdelningsmöten ställdes in medan arbetsmöten 

var tillåtna att hållas på plats. Personalinformation rekommenderades att hållas på 

Teams. Personalen i sig uppmuntrades att hålla avstånd och man glesade ut 

matsalen. Det tidigare påtänka julbordet ställdes även in helt för personalens del på 

Kulturen.64 

  

 
61 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, juni 2020 
62 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, september 2020 
63 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, november 2020 
64 Ledningsprotokoll Kulturen i Lund, november 2020 
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4.4.Ystad Konstmuseum 

Källmaterialet som används för Ystad Konstmuseum består av en längre intervju 

via Teams. Under intervjun har informanten svarat på frågor som finns i slutet på 

uppsatsen i bilagorna. Intervjufrågorna har kretsat kring de fem centrala områdena 

som analysen delen är uppbyggd runt.  

4.4.1Tillgänglighet 

På Ystad Konstmuseum har man under Covid-19 pandemin tydligt fokuserat på att 

lägga mer tid på att synliggöra sin samling. Saker som man planerat under en tid 

blev nu plötsligt möjliga att genomföras när tiden nu fanns för att arbeta med detta. 

Detta arbete påbörjades under mars 2020. Man presenterade sin samling och sina 

verk online med en informationstext. Med andra ord har ett tydligt fokus för 

verksamheten inriktats mot en mer digital närvaro.  

 

”Vi ställde om ganska snabbt till att vara tillgängliga digitalt. Dels så bestämde vi 

oss att vi ville fördjupa (det digitala), vi hade egentligen väldigt mycket som vi gått 

och tänkt som vi velat göra som vi inte haft tid och möjlighet att göra Som helt 

plötsligt blev möjliga eftersom vi fick dra in på annat. Så ganska så snabbt så 

sadlade vi om och vi började prata om att vi ville göra vår samling mer 

tillgänglig.”65 

 

” Det var en slags utbildning eller bildning för våra följare, men också lite grann 

för oss själva och som vi kan arbeta vidare med sedan också. Vi har velat ha de här 

texterna om verken. ”66 

 

Utöver digitalisering av samlingen och en ökad tillgänglighet av delar av den så har 

man även satsat på mer aktivitet på sociala medier. Detta med en programserie som 

heter På tal om konst.  

 

”Vi har en programserie som heter ”På tal om konst” som vi har i samarbete 

med Ystad Konstförening där vi bjuder in olika personer till djupare samtal om 

konst, det kan vara något som händer i huset eller annat. Då hade vi ett planerat 

”På tal om konst” under mars förra året när hela det här började. Då insåg vi att 

vi inte kan ha det här samtalet och då tänkte vi att vi har samtalet utan publik och 

spelar in det. Men så blev det så att de inte blev ett samtal utan publik, utan det 

 
65 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via teams 
66 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via teams 
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blev så att Ella hade en visning om sin utställning som vi spelade in och så hade 

vi samtidigt en utställning om en konstnär som inte lever längre, Åke Dalbom.”67 

 

Kuratorn som skapat utställningen spelade in en film som man visade på Facebook, 

på museets hemsida och kommunens Youtube kanal. Detta var ett sätt för museet 

att visa vad man hade i sina lokaler utan att ha fysiska besök. Det här är något som 

flera svenska museer gjort med utställningar som öppnats efter pandemins utbrott 

och restriktioner. Man har även tagit ett 360 graders fotografi av själva museets 

lokaler. I detta sätt att besöka museet kan man även klicka på några verk av dem 

man har utställda i museet och få upp en informationstext om verket. 

 

Man har även när det gäller tillgänglighet fått lägga om sin pedagogik och möten 

med skolor. Barn och unga har i detta sammanhang utgjort en tydlig målgrupp. För 

att nå ut till denna målgrupp har man lagt upp pedagogiska handledningar på sin 

hemsida som lärare kunnat använda. Man har fått ändra om i ett projekt man haft 

med gymnasieklasser. Den här omändringen genomfördes med digitala 

undervisningar om bildanalys i stället för fysiska sådana på plats.  

.  

 

”Igår hade vi för första gången en live sändning. För det är också den utställning 

som vi har nu med konstnären Signe Johannessen som ska stänga på söndag som 

egentligen skulle ha stängt i januari men som vi förlängde för vi trodde att vi 

kanske skulle öppna men det har vi inte gjort så att då har vi haft På tal om konst 

online igår, det var spännande att testa. För då kunde Klara som jobbar hos oss, 

som intendent och var kurator för utställning, hon kunde liksom ha ett samtal med 

Signe, fast Signe inte var på plats. Så det är kanske någonting man kan använda i 

fortsättningen”.68 

 

Projekt som tidigare varit i analoga format har nu tagit plats digitalt. Målet har varit 

att alltid finnas till hands online för besökaren och den här typen av arbete är något 

museet önskar utveckla i framtiden. Utöver den digitala tillgängligheten har man 

ändå på museet kunnat ta emot besökare under sommaren. Under våren hade man 

stängt en period med en längre öppen period därefter från sommaren fram till 

november och december då man åter fick stänga ner.  

 

 

 
67 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via teams 
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4.4.2 Dokumentation 

På Ystad Konstmuseum säger man om dokumentationsarbeten med koppling till 

pandemin. 

 

”Vi fokuserar ganska mycket på dokumentation av det vi gör och jag skulle vilja 

säga som så att vi har nog aldrig haft så bra dokumentation av det vi gör visat 

utåt också är dokumentation av det som finns i huset eller det vi arbetar med. 

Utifrån den aspekten så finns det absolut kvar väldigt bra dokumentation av vad 

som har pågått i huse och den verksamhet som vi har bedrivet utåt finns ju, så att 

säga har dokumenterats digitalt eftersom den visats digitalt”69 

 

 

Man har på museet satsat på att dokumentera vad man gör i sin verksamhet och visa 

detta utåt. Det här kan man säga gått hand i hand med tillgängligheten. Med 

Instagram har man gjort en serie där man kunnat se bakom kulisserna vad man gör 

på museet nu när det är stängt. Detta är dock en typ av dokumentation vars syfte är 

inte primärt är förknippat med specifik forskning kopplat till Covid-19 pandemins 

påverkan på samhället.   

 

När det gäller framtida forskning och dokumentation tror man: 

 

”Men det ser lite annorlunda ut i år än vad det gjorde förra året eftersom nu har 

vi kommit en bit på vägen så nu har man hamnat där man säger okej, hur ska vi ta 

ett steg vidare nu? Och de har blivit mer, så att säga mer självklart att man ska 

finnas på andra platser, i andra forum som liksom det digitala rummet än vad de 

var för ett år sen när hela det här började.”70 

 

Detta resonemang går hand i hand när man ser på vad museet lägger upp på sociala 

medier som en form av dokumentation. Denna dokumentation skulle kunna 

betecknas som ett digitalt öppet digitalt arkiv där allmänheten kan skapa sig en 

uppfattning om verksamheten bakom kulisserna på Ystad Konstmuseum. 

 

 

 

 
69 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
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4.4.3 Besökarantal 

Ystads konstmuseum har tack vare sina öppna lokaler under sommaren kunnat 

upprätthålla relativt goda besökarsiffror.  

 

”Den var ju lägre så klart, besöksstatistiken 2020. Fast jag måste säga att de var 

inte så mycket lägre än vad man skulle kunna tro vilket beror på att vi hade öppet 

på sommaren och hade hyfsat med besökare under sommaren faktiskt. Och vi 

hade ganska bra med besökare i början av året för vi hade utställningar som drog 

ganska mycket folk”71 

 

Man har även sett en ökning av digitala besökare på Instagram och Facebook under 

pandemin. 

 

Man säger på frågan om pandemin kommer ha en negativ påverkan på framtida 

besöksstatistik, att den är svår att svara på men man har trots det en tanke om att 

det kan mycket väl kan bli ett uppsving av besökare och ger ett positivt 

framtidsscenario i vilket folk lockas tillbaka till museet. 

 

Men sen så kan de faktiskt egentligen gå åt båda hållen för det kan ju också bli så 

att vi kommer att öka. Vi har ändrat lite vårt arbetssätt utåt, kommer det kanske 

påverka oss till det positiva i förlängningen, tänker jag. Och kanske 

värderingarna i samhället förändras och så. Ja, det ska bli intressant att se vad 

framtiden har i sitt sköte.72 

 

Här ser vi en förhoppning om en ljusare framtid. Med rätt förändringar av 

verksamhetsrutiner och tankesätt på plats så ser man på Ystad Konstmuseum att det 

mycket väl kan bli en återhämtning till liknande statistik som åren innan 2020 och 

Covid-19 Pandemin. Denna förhoppning grundas dock i en realistisk syn att det 

antagligen kommer ta tid att återskapa det tidigare publikarbetet. Nya värderingar 

och en ny form av normalläge måste förmodligen beaktas när man kommer ur 

Covid-19 pandemin då museet åter skall bygga upp ett publikintresse. Digitala 

aspekter kan enligt informanten spela en viktig roll då man åter önskar öka de 

fysiska besöken på museet.   

 

Man har under Covid-19 pandemin inte lagt om till utomhus evenemang. Man har 

haft öppet under sommarmånaderna och stängt under vintern. Man har via andra 

 
71 Ystad Konstmuseum, Intervju med informant via Teams 
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institutioner fått höra att erfarenheten av utomhusaktiviteter från året innan hade 

inte varit särskilt givande. Detta kan ur ett institutionellt teoretiskt perspektitv ses 

som ett typiskt exempel på imitationsprocess. Ett planerat utomhusevenemang av 

museets pedagoger under novemberlovet ställdes in då man kom fram till att det 

skulle vara för kallt för att hållas utomhus. Man har under sportlovet samarbetat 

med Ystads bibliotek. Man kunde hämta ut en påse med material och idéer för vad 

man kunde göra med denna påse. Men vi har inte haft några direkta aktiviteter 

utomhus, nej är det kortare svaret om utomhus evenemang. 73 

 

4.4.4 Finansiering 

Ystad Konstmuseum har kunnat hålla ekonomin stabil under 2020. 

 

”Vår ekonomi blev inte negativt påverkad och det beror på att dels då att en del 

av vår budget i våra intäkter och eftersom vi hade öppet på sommaren. Då vi hade 

hyffsat med besökare så hade vi inte så mycket mindre intäkter som man kanske 

skulle tro och sen så hade vi möjlighet att göra om lite i programmet och flytta 

och förlänga vårens utställning så att den täckte sommaren också eftersom den 

var stängd (Under våren) så att vi hoppade liksom över en, en utställning vilket 

gjorde att vi hade mindre utgifter.”74 

 

Det är således tack vare att man kunnat hålla öppet under sommaren i kombination 

med förlängda utställningar från våren som ekonomin kunnat hållas i balans. Ingen 

konstnär har heller blivit påverkad negativt av detta menar informanten. Med andra 

ord har man hållit i gång de evenemang man skulle hålla men samtidigt förlängt 

dem vilket skapat en stabilitet ekonomiskt i kombination med besökare som 

strömmat till under sommaren. 

 

När man frågar Ystad Stadsmuseums informant om man sett sig som rustat inför 

kriser tack vare den hårda ekonomiska tillvaron på museer i Sverige säger man:  

 

”Jo det har vi, det är ju hårdare tider och det är ju besparingar som inom 

kultursektorn har de inte just drabbat oss så mycket, inte just oss, men det är det 

ju så och om pandemin påverkar det? Vad ska man säga, jag vet inte, det kan ju 

också bli åt andra hållet faktiskt. Jag är inte helt övertygad. Till exempel nu har 

Region Skåne tagit sin budget och höjt kulturbudgeten ganska mycket, även staten 

 
73 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
74 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
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har liksom, man har ju gått in och satsat lite på kultur i stället för att dra in på det 

så att det tror jag kan påverka också kommunerna i förlängningen.”75 

 

 

Ekonomin har kanske inte varit ansatt just för Ystad Konstmuseum innan Covid-19 

pandemin men för andra museer. Men i Covid-19 pandemins spår verkar man se ett 

potentiellt lyft för museer när kultursektorn nu verkar ges ett högre ekonomiskt stöd 

och man rent politiskt i landet kanske inser vikten av bildning och kunskap och den 

betydelse museer och kultursektorn har för medborgarnas välbefinnande på mer 

grundläggande plan. Covid-19 pandemin kan enligt informanten ha skapat ökad 

politisk förståelse för behovet av mer ekonomiska medel till museerna.  

 

4.4.5 Arbetsro 

På Ystad Konstmuseum planerar man att fortsätta med aspekter av det arbete man 

gjort under 2020.  

 

”Alltså, jag tror vi kommer ta med oss ganska mycket. Jag tror vi kommer att 

komma fortsätta arbeta med film, jag tycker det är ett ganska bra sätt att finnas 

även utanför rummet och även ett bra sätt för dokumentation för framtiden”76 

 

Man kommer ta med sig erfarenheter från Covid-19 pandemin in i framtida 

utveckling. Nya rutiner och arbetssätt har vuxit fram under den underliga och 

annorlunda situation som skapats i samband med pandemin.  

 

”Ja det kan man väl säga att det är någonting som vi egentligen haft i tankarna 

och velat göra men sen är det lite så, när man väl ställs inför något man måste 

göra så helt plötsligt så blir det som kanske upplevdes ganska svårt, väldigt lätt. 

Så det tror jag också att vi kommer ta med oss, att de faktiskt går att ställa om 

ganska snabbt.”77 

 

Ystad Konstmuseum och dess personal har i samband med hanteringen av 

situationen under Covid-19 pandemin arbetat med förändringar och utvecklat nya 

tankar kring hur man kan hantera en kris. Områden man velat ändra på eller arbeta 

med på museet har nu blivit föremål för handling. Situationen har framtvingat nya 

rutiner vilka ändå förefaller ha landat väl i organisationen. Man har snabbt vant sig 

 
75 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
76 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
77 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
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vid dessa omläggningar av arbetet, inte minst i förhållande till digital 

kommunikation. 

 

”Ja, vad ska jag säga, där man fått jobba med en sammanhållning fastän man 

sitter på lite olika platser, vilket jag tycker faktiskt har funkat bra! Måste jag 

säga. Ungefär hälften är på plats och hälften jobbar hemifrån. Vi har ju många 

som pendlar till Ystad Konstmuseum så att de blir svårare. Jag tycker alla varit 

effektiva med sitt på olika håll.”78 

 

Distansarbetandet har enligt informanten fungerat och man har kunnat driva 

verksamheten på distans med en fungerande sammanhållning. 

 

”De som har jobbat på plats har sett till så att föremålen och konsten tas omhand 

och huset och att röja i källare och annat, och dom som jobbat hemifrån har 

jobbat mer med utvecklande, med det strategiska utvecklingsarbetet. Det man 

saknar är ju att liksom träffas och arbeta med frågor på djupet, workshop och 

liknande frågor men vi har gjort det på teams också. Det funkar, det blir kanske 

inte riktigt lika bra men det funkar.”79 

 

Man lyckas helt enkelt hålla i gång verksamheten internt även om hälften av de 

anställa inte är på plats fysisk.  De som ännu arbetar inne i museet tar hand om 

samlingen och utför arbete som man nu har tid med, bland annat iordningställa 

källaren. Man kommer på museet antagligen att fortsätta med en mix av möten 

digitalt som fysiskt. Djupare och tyngre frågor blir dock svåra att ta digitalt. 

 

”Om det handlar mer om information och man ska berätta om vad som händer 

och så här men om man ska börja diskutera djupare saker och så är verkliga livet 

betydligt bättre. Så att jag tror vi kommer fortsätta i framtiden med någon slags 

kombination”80 

 

Känsligare ämnen måste diskuteras fysiskt på plats, medan de större mötena mycket 

väl kan bli digitala framöver menar informanten. Man strävar efter att ta med sig 

sina erfarenheter och öppnar upp för distansarbete även efter pandemin. Inte i 

samma utsträckning som under pandemin, men möjligheten för framtida 

distansarbete är dock tänkt att planeras framöver menar informanten. Möjligheten 

med tät kontakt och möten utan att vara på plats är en klar fördel enligt informanten. 

 
78 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
79 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
80 Ystad Konstmuseum, intervju med informant via Teams 
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Rutinerna för att arbeta på det här viset finns och personalen har börjat vänja sig. 

Informanten berättar även att distansarbetet är en effektiv men påfrestande 

arbetsform. Dötiden minskar och man kan hålla möten med individer från hela 

världen från hemmet under en och samma dag.  

 

Informanten vid Ystad Konstmuseum får avsluta denna sektion: Jag tror det finns 

fördelar om folk kan arbeta där dom arbetar bäst.81 Något som visat sig vara en stor 

fördel att så många kunnat arbeta hemifrån på en institution som så många 

förknippar med fysiska besök, för se på fysiska föremål med guider och expertis på 

plats.   

 

 

  

 
81 Ystad Konstmuseum, Intervju med informant via Teams 
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5. Sammanfattande kommentarer: Likheter och 

olikehter 

5.1 Ekonomi och personal 

Covid-19 pandemin har varit en oberäknelig kraft som slagit hårt mot kultursektorn 

i Sverige. Kulturen och Ystad Konstmuseum har båda klarat sig relativt väl med 

hänseende till ekonomiska utmaningar. Kulturens ekonomiska stålbad med 

permitteringar och förlängning av utställningar i kombination med regionalt stöd 

från Region Skåne har skapat förutsättningar för en stabil ekonomi. Ystad 

Konstmuseum fick åtskilliga sommarbesökare och upplevde inte samma tapp av 

besökare som Kulturen och flera andra stora museer i Sydsverige såsom Malmö 

museer, Mainmuseum och Hallands kulturhistoriska museum med mer än 

halverade besökarantal. Ystad Konstmuseum har i likhet med Trelleborgs museum 

och Österlens museum inte behövt permittera personal, men utställningar har 

förlängts då det funnits möjligheter.  

 

Trelleborgs museum har sett ett visst bortfall av intäkter när besökare inte kommer 

i samma utsträckning till museet under 2020. Det här visar till skillnad från Ystad 

Konstmuseum att inte alla mindre kommunala museer gått helt oskadade i följderna 

av Covid-19 pandemin. Österlens museum förefaller ha upplevt en liknande 

situation som den i Trelleborg där bortfall av bokningar påverkat ekonomin, som i 

sin tur påverkat en större digital satsning. De ekonomiska utmaningarna vid de 

mindre kommunala museerna i Trelleborg, Ystad och Simrishamn förefaller dock 

ha varit mer lätthanterade för institutionerna än vid de betydligt större regionala och 

statliga museerna som studerats i denna uppsats. 

 

Malmö Museer har tvingat se en minskning i sin budget med 60% då entréintäkter 

försvann under år 2020. Man nämner även att de digitala satsningarna har belastat 

budgeten. Likt Kulturen har stora besökarskaror försvunnit vilket påverkat 

ekonomin.  

 

Marinmuseet i Karlskrona har även det gått igenom ett stålbad, i den komplicerade 

situationen som en del av SMTM har man fått varsla personal. Av de tre större 

museerna som studerats i denna studie verkar Kulturen vara den institution som 

mest framgångsrikt lyckats balansera de svåra ekonomiska utmaningarna. 

 

Ystad Konstmuseum ser ut att ha klarat utmaningarna som ställts under Covid-19 

pandemin särskilt väl i jämförelse med de andra museerna. Det tycks snarast som 
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att Covid-19 pandemin skapat ett särskilt andrum för Ystads konstmuseum som 

gjort det möjligt för museet att dels genomföra betydande digitala satsningar som 

det tidigare inte funnits arbetstid för, dels förändra institutionella arbetsrutiner. 

Samhällskriser utgör självklart alltid en risk för institutioner, men de kan också på 

ett oväntat sett öppna möjligheter. Ystads konstmuseum är den av institutionerna 

som studerats inom ramen för uppsatsen som närmast tycks ha gått klart stärkt ur 

krisen med Covid-19 pandemin. Förändringarna som genomförts förefaller inte 

heller ha haft någon negativ effekt på den institutionella självideniteten. Trelleborgs 

museum också har lagt mer tid på sociala medier och det digitala formatet vilket 

också har skapat intressanta erfarenheter som institutionen kan ta med sig i 

framtiden. Tid har också skapats för planering av framtida fysiska utställningar i 

Trelleborg. 

 

Liksom i Ystad har mycket av det publika arbetet på Hallands kulturhistoriska 

museum, Malmö Museer och Marinmuseum förskjutits till digitala plattformar 

under Covid-19 pandemin. Malmö Museer har förutom investeringar i digital teknik 

under år 2020, även satsat medel för att kunna fastställa vilka de digitala besökarna 

är för att få en bättre målgruppsförståelse. Marinmuseum uttrycker sina satsningar 

på detta område under Covid-19 pandemin som att man upplevt ett digitalt lyft 

under året och man vill i framtiden satsa än mer i framtiden på digitala 

kommunikationsformer. Dessa satsningar från de större museerna har resulterat i 

att dessa museer visserligen når fler digitala brukare än tidigare, men dessa 

omläggningar har dels kostat i investeringar, dels ersätter digitala museibesök inte 

det stora inkomstbortfall som skett genom förlorade biljettintäkter. Covid-19 

pandemin har tydligt visat hur beroende de större museerna som undersökts i 

uppsatsen är av fysiska besökare.   Även Kulturen har självklart varit aktivt digitalt 

även om det kanske inte förefaller ha skapat någon större uppmärksamhet inom det 

interna institutionella ramverket. Ett stort fokus på Kulturen lagts på att bibehålla 

de fysiska aspekterna av museiverksamheten. Dessa satsningar kan tolkas som en 

indikator på den roll den fysiska förmedlingsverksamheten spelar för Kulturens 

institutionella självidentitet. 

 

Ekonomiskt sett upplevde många svenska museiinstitutioner tunga tider även före 

Covid-19 pandemin. Den ”resiliens” som man talar om på Malmö museer i 

samband med Covid-19 pandemin, är en konsekvens av att institutionen under lång 

tid tvingats arbeta på en mager ekonomisk marginal.  Hallands kulturhistoriska 

museum nämner även att de innan pandemin fått ”trolla med knäna” under en lång 

tid för att få ihop sin ekonomi. Den kärva ekonomiska situation som uppstod på 
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Marinmuseum i kölvattnet av Covid-19 pandemin förefaller ha kommit mer som en 

överraskning för en institution som tidigare haft en stabil ekonomi. De stora 

museerna har på olika vis drabbats hårt av de ekonomiska påfrestningarna, men 

beredskapen för sådana utmaningar kan ha varit olika vid de skilda museerna.     

 

5.2 Dokumentation av Covid-19 

Det är främst de större museerna, med undantag för Hallands kulturhistoriska 

museum, som på olika vis lyft frågan med dokumentation med kopplad till Covid-

19 pandemin. Detta är kanske inte överraskande eftersom de större museer som 

studerats inom ramen för uppsatsen är kulturhistoriska museer. Ystad 

Konstmuseum ser sina insatser för att visa upp sitt arbete ”bakom kulisserna” på 

sociala medier som en form av dokumentation av vad som händer på museet i 

samband med Covid-19 pandemin. Det finns skillnader mellan hur institutionerna 

ser på dokumentation i förhållande till forskning. Marinmuseum som är en del av 

en statlig myndighet har ett direkt uttalat forskningsuppdrag från staten. De direkta 

dokumentationsinsatserna från Kulturen blev kanske inte omfattande i praktiken, 

men det faktum att de åtminstone tidigt kom upp tidigt i planeringen pekar på den 

forskningsambition som Kulturen driver. Malmö museer gjorde dokumentationer 

av Covid-19 pandemin, men institutionen skriver dock uttryckligen att detta arbete 

inte skall ses som ett forskningsarbete, eftersom detta inte bedrivs vid Malmö 

museer. Frågan om dokumentation belyser åtminstone delvis den roll som aspekten 

”forsning” spelar för självidentiteten vid de större museerna som undersökts inom 

ramen för denna uppsats. 

5.3 Att förlägga arbetet till hemmet 

Ystad Konstmuseum har under Covid-19 pandemin lagt mer tyngd på det digitala 

arbetet och hade redan innan en viss erfarenhet av arbete förlagt till hemmet. 

Marinmuseum har även det haft rutiner för hemarbete innan pandemin. Man ser det 

liksom Ystad detta som ett flexibelt arbetssätt även Marinmuseets informant även 

menar att personalen börjar tröttna på hemarbetet efter ett år. Kulturen lyfter själva 

fram en bild av att rutiner har fått sätta sig efterhand och att det gått snabbt att vänja 

sig vid hemarbete. Hallands kulturhistoriska museer uttrycker också vissa positiva 

erfarenheter av distansarbete förlagt till hemmet som kan tas i beaktande för 

utveckling av nya framtida arbetsrutiner. Malmö museer lyfter fram problemet med 

bristande arbetsplatser av god kvalité i hemmet. Till skillnad från de flesta av de 

andra museerna ser man problem med arbete på distans. Enligt Malmö Museer har 

personalen inte samma tillgång till de tekniska och ergonomiska funktioner som 
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egentligen behövs för distansarbete i hemmet. Malmö Museer står tydligt ut då det 

gäller frågan om eventuellt framtida distansarbete då den besvaras med nej.   

 

5.4 De fysiska lokaliteternas betydelse  

Kulturen har en stark fördel i form av sin roll som friluftsmuseum vilket gör så man 

än idag kan ha öppet där andra museer haft desto större problem med möjligheten 

att ha lokalerna öppna. Det kan också vara en faktor som bidragit till att Kulturen 

fokuserat på att hålla den fysiska besöksverksamheten levande. Ystad 

Konstmuseum har däremot inte satsat på några utomhusaktiviteter, men har lagt om 

till en digital satsning i högre grad än vad Kulturen gjort. Ystads konstmuseum har 

heller inte tillgång till några egna utomhusytor. De fysiska lokaliterna utgör med 

andra ord med högsta sannolikhet en faktor som är av betydsele för hur museerna 

har valt att utveckla sina respektive strategier i förhållande till Covid-19 pandemin.    

 

Likt Kulturen har Österlens museum och Trelleborgs museum utnyttjat sina 

möjligheter med utomhus miljöer. Jätteleden och Trelleborgen har likt Kulturens 

öppnare ytor runt sina lokaler kunnat vara öppna att utnyttjas även under pandemin. 

Hallands museum har sedan tidigare haft en viss satsning på utomhus vandringar 

och visningar. Museerna har i och med detta möjligheter att hålla evenemang 

utomhus vilket visar sig efterfrågat i pandemitider då folk hellre vill mötas utomhus. 

Detta fenomen kan vi också kan se på andra museer runt om i Sydsverige, 

Fredriksdal i Helsingborg har exempelvis klarat sig bättre än Kärnan under år 

2020.82  

 

5.5 Framtiden och institutioner som klarar krisen  

Samtliga museer ser framtiden an med positiva tankar. Institutionerna verkar ha 

klarat av utmaningarna med Covid-19 pandemin på flexibla och innovativa sätt. 

Över lag har alla museer som diskuterats i denna text utvecklat digitala aspekter av 

museiverksamheten i någon form under året. Museerna har också kunnat gå in i 

verksamheterna för år 2021 med mer säkerhet och nya rutiner som man kanske inte 

såg som fullt ut möjliga i december månad år 2019 innan Covid-19 pandemin. Det 

är dock värt att notera skillnaderna i utveckling av strategier mellan museerna under 

Covid-19 pandemin. Det går kanske att urskilja större likheter mellan de mindre 

kommunala museerna, respektive större likheter mellan de större regionala och 

statliga museerna, men det står samtidigt klart att varje institution har anpassat sig 

 
82 Helsingborg Museers Årsberättelser 2020 
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efter de specifika förutsättningar som satt olika villkor för varje enskilt museum. 

Det går därför inte att urskilja några direkta imiteringsprocesser, utom i möjligen 

enstaka detaljer, i de förhållningssätt som museerna utvecklat för att bemöta Covid-

19-pandemins utmaningar.   

       

Inför framtiden tror informanten på Marinmuseum att det kommer bli mindre 

resande, mer planering och mer dedikerade resor dit man ska. Denna idé om 

framtiden är något man även kan se på andra museer som Ystads Konstmuseum 

som även betonar aspekten av ökad digital närvaro i framtiden. Att tänka på vilka 

resor personalen skall göra, distanser och funktioner, strukturer och arbetsrutiner 

som går att sköta hemifrån är alla aspekter som museerna berör då det gäller tankar 

inför framtiden, även om förhållningssätten till dessa frågor varierar. åka i onödan 

framöver. 
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6. Museiiinstitutioner i förändring – en övergripande 

diskussion 

 

 

Samtliga museer har fått strukturera om sina arbetssätt och rutiner under pandemin. 

De har trots restriktioner och nedstängning på diverse plan av samhället bibehållit 

sin samhällsroll som museum. Det här har tagit lite olika format men man har satsat 

på diverse nya sätt att hålla i gång museerna och upprätthålla den roll i samhället 

som de har och skall följa enligt museilagen. Här nedan kommer jag diskutera 

museerna och väva in institutionell teori i analysen och diskussionen. 

 

Museer har som institutioner sina egna identiteter. På ett övergripande plan idkar 

alla offentliga museer en verksamhet som är ett uppdrag givet från staten och folket. 

Museilagen utgör ett rättesnöre för hur verksamheten skall bedrivas och vilken roll 

museer förväntas inta i samhället. De museer som studerats i denna uppsats kan 

samtidigt sägas ha sina specifika identiteter, som gör att de också har tydligt 

individuella karaktärer. De varierande strategierna för att hantera följderna av 

Covid-19 pandemin kan sägas reflektera detta. Lämplighetslogiken gör så att 

museerna följer sin identitet och handlar därefter. Det kan alltså konstateras att 

lämplighetslogiken också skiljer sig mellan de olika museerna som studerats i 

uppsatsen.  Man har inte övergivit de centrala ambitioner som museerna har haft 

sedan tidigare även om nya rutiner och arbetssätt utvecklats under stängning eller 

med kraftigt reducerat antal besökare.  

 

Avseende konsekvenslogik och museers handlande då det gäller förhållningssätt till 

Covid-19 pandemin, så kan vi se betydande likheter. Folkhälsomyndighetens, 

restriktioner och rådgivning har skapat ett tydligt ramverk som museerna förhållit 

sig till, något som framgår med all tydlighet i exempelvis Kulturens 

ledningsprotokoll. Den kris som Covid-19 pandemin har framkallat för museer har 

på de museer som studerats kunnat hanteras utan det konsekvenslogiska handlandet 

tvingat fram betydande förändringar av museernas individuella lämplighetslogik. 

Vissa kompromisser har visserligen tvingats fram, men det är svårt att säga om 

dessa tillfälliga förändringar kommer att ha bestående effekter på de undersökta 

institutionernas lämplighetslogik. Det är dock möjligt att vissa lärdomar som 

vunnits under krishanteringen på museerna på sikt kan påverka institutionernas 

individuella lämplighetslogik. Om så är fallet går fört att avgöra genom uppföljande 
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studier om ett par år. Vad som nu med hög sannolikhet kan konstateras är att 

museerna bibehållit sin identitet och roll i samhället och att de levt upp till 

museilagens ramar föreskrifter genom att fortsätta stå till samhällets tjänst genom 

att hålla sin verksamheter öppna för besökare fysiskt eller nya digitala format.  

 

Att låta utställningar stå längre än planerat har för flera institutioner visat sig vara 

ett beslut som varit ett rationellt val för museerna ekonomiskt. Svåra beslut som att 

i Kulturens fall permittera delar av personalen framstår ur ett ekonomiskt perspektiv 

som en högst rationell aktion. I detta fall har man beslutsrationalitetmässigt valt att 

agera för att rädda museets ekonomi och man har med handlingsrationalitet också 

fått de här förändringarna gjorda. Inom skandinavisk institutionell teori så menar 

man att det inte alltid är så att beslut genomförs på det sätt som är tänkt eftersom 

det kan stå i kontrast till vad arbetarkåren inom en institution ser som ett lämplighets 

handlande (Zetterquist, s.115). Men på de museer som studerats går det inte att 

urskilja några sådana fall där lämplighetslogik och konsekvenslogik kolliderat med 

varandra. Den konsekventa tillämpningen av hemarbete då detta varit möjligt 

exemplifierar detta. De beslut som i institutionsledningar förefaller också fullt ut ha 

genomförts i museernas praktik, i varje fall av informanternas utsagor och i de 

källor som stått till buds för min undersökning. Beslut och handling har inte 

kopplats isär utan verkar snarare genomförts utan någon form av tydligt uttryckt 

motstånd från institutionernas medarbetare. Museernas personal verkar alla ha 

drivits i samma konsekvenslogiska riktning och ställt pandemins påverkan på 

samhället före personliga tankar. Den specifika situationen under Covid-19 

pandemin då saker ställts på sin spets kan eventuellt ha bidragit till att en särskild 

anda av tillit vuxit fram hos de anställda där de kan lita på varandra och sin ledning. 

Denna senare hypotes har dock inte kunnat testas i undersökningen.    

 

Covid-19 pandemin har som vi sett tvingat fram förändringar som man innan dess 

knappt sett som genomförbara. Under krisen har det skett en forcerad-

reformprocess som påverkat hur delar av organisationerna fungerar. Tankar om hur 

arbetssätt och strukturer skall fungera har plötsligt utmanats genom alternativa sätt 

att organisera arbetet har prövats. Digitala plattformar har i större utsträckning 

tagits i bruk inom ramen för museernas förmedling, delar av den personal som 

arbetar vid museer har kunnat bedriva en stor del av sitt arbete hemifrån. Möten 

förflyttas från digitala format och utställningar kan förlängas eller hastigt ställas om 

till att ha ett digital fokus. Vi vet, som ovan nämnts, ännu inte vad de långsiktiga 

konsekvenserna av att museer tvingats organisera sina verksamheter på nya sätt.  

Då den här typen av situationer uppstår, då nya rutiner tvingas fram, kan, enligt 
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institutionell teori, resultat rent av förbättras (Zetterquist, s.120).  Ystad 

Konstmuseum har här visar sig väldigt snabba med den här omställningen.  

Kulturen har inte visat sig vara lika flexibla men har trots allt klara sig väl sett till 

omständigheterna och har till och med öppnat utställningar mitt under en fullt 

gående pandemi.  

 

Museerna har under år 2020 visat styrkor som institutionerna kanske inte själva 

förväntat sig eller trott att de haft kapacitet till inom sina organisationer innan. 

Pandemin har här visat sig ”Behjälplig” i framtvingade av reformer och 

förändringar av arbetsrutiner. En annars välfungerande organisation brukar inte 

förändra det som fungerar med sina rutiner och mer utvecklade arbetssätt 

(Zetterquist s.122). Men pandemin har framtvingat förändringar trots att flera 

organisationer, såsom Kulturen, strävat efter att fungera såsom förut. Inom 

institutionell teori betonas att en organisation måste kontinuerligt förändras för att 

anpassa sig till sin omgivning för att kunna fungera i samklang med den (Zetterquist 

s.123). Covid-19 pandemin har såsom en utifrån kommande faktor framtvingat en 

sådan situation där man måste snabbt agera för att kunna upprätthålla sin identitet 

och roll. För museerna som studerats i denna uppsats har det med andra ord inte 

funnits flera månader eller rent av år av ledningsmöten och personalmöten för att 

sakta men säkert se över sina verksamheter och reformera. De förändringar i 

arbetsrutiner och i organisatoriska strukturer som nu åtminstone prövats till följd av 

Covid-19 pandemin hade knappast inte utvecklats spontant inom gängse museernas 

tidigare ramar, på grund av de olika typer av lämplighetslogik som präglat arbetet 

på varje individuellt museum. Covid-19 pandemin kan sägas ha påkallat en 

ofrivillig period av institutionellt experimenterande. Museerna har bevisat att de 

snabbt kan lägga om och rent av förbättra delar av verksamheten som förut inte 

synts ha varit centrala. I framtiden, då erfarenheterna från Covid-19 utvärderas, kan 

det mycket väl mycket väl vara så att vissa arbetsmodeller som utvecklats vid olika 

enskilda museer under krisen fungera som förebildliga. Detta kan i sin tur skapa 

imitationsprocesser i vilka museer lär från varandra och personal kan utbyta 

erfarenheter och kunskaper som vunnits under pandemin. Under år 2020 har det 

knappast funnits vare sig tid eller möjligheter att träffas för sådana typer av mer 

djupgående kunskapsutbyte.   

 

Man ser också en tydlig habitualisering av de nya rutinerna under loppet av Covid-

19 pandemin. Museer typifierade sina nya rutiner och började följa dem mer 

konkret efterhand under år 202. Detta syns tydligt i ledningsprotokollen från 

Kulturen. Ju längre in på år 2020 man kommer, desto tydligare blir det nya 
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hemarbetet för personalen, desto mer rutiner sätter sig. Man vänjer sig och börjar 

få ökad förståelse för hur man kan driva sin organisation från personalens hem. 

Samma sak kan ses på Ystad konstmuseum när man ser sin effektivitet rent av bli 

bättre på hemmaplan när möten och dylikt kan hållas oftare och effektivare. Den 

paradoxala effekten på Ystads konstmuseum blev att krisen gjorde att vissa arbeten 

som var tvungna utföras i de fysiska lokalerna på museet, men vilka tidigare skjutits 

upp, nu kunde utföras, andra arbetsuppgifter och som man redan tidigare beslutat 

sig för, men som heller inte genomförts, kunde nu genomföras. Covid-19 pandemin 

och den handlingsrationalitet som påkallats av krisen underlättat för förverkligandet 

av ambitioner som tidigare kommit till uttryck i beslutsrationella former.  Covid-19 

pandemin förefaller ha gjort åtminstone Ystads konstmuseum mer effektivt rustat 

inför framtiden. Kulturens ledningsprotokoll nämner å sin sida att man över året får 

en ökad arbetsintensitet och nytt självförtroende i delar av organisationen. De nya 

arbetsrutinerna som förläggs i hemmet, som man etablerar på Kulturen och Ystad 

Konstmuseum blir likt ett digitalt-vaccin för organisationen så att den kan fortsätta 

drivas även när lokalerna är stängda eller besökarna inte kommer i samma 

utsträckning.  

 

Ystad Konstmuseums informant säger uttryckligen att man kommer ta vara på den 

erfarenhet man fått från hemarbetet och de rutiner man lagt till under året 2020. Det 

blir helt enkelt en ny institutionalisering när nya rutiner habitualiseras, vilket öppnar 

upp för en påtvingad förändring som visar sig godartad för museet. Nya mönster 

har skapats vilket kan lägga en grund för nya arbetssätt. Rutinerna som skapats 

under Covid-19 pandemin bygger upp nya typifieringar (Zetterquist s.17).  Covid-

19 pandemin har förändrat samhället, även om man ännu inte exakt kan säga hur. 

tala om hur de kommer se ut senare.   

 

6.1 Museernas spektrum av svagheter och styrkor 

Som det går att utläsa i de tidigare kapitlen så har Covid-19 pandemin orsakat 

många problem och tvingat museers organisationer att lägga om sina verksamheter. 

I fallet Kulturen och Ystad Konstmuseum så ser vi två museer med vitt skilda 

områden och storlekar och som båda agerat tämligen olika under krisen. Museerna 

har båda överlevt men överraskande nog verkar Ystad Konstmuseum ha vänt 

situationen till en tydlig fördel avseende arbetsorganisation. Kulturens besparingar 

och ekonomiska stöd från Region Skåne har räddat ekonomin. Storlek verkar inte 

vara en styrka när den fysiska besökaren inte kommer på plats. Det som var en 

styrka innan, att ha ett stort anseende och ha en stor mängd turister som en del av 
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besökarskaran, visade sig vara en svaghet i den nya situationen, vilket vi också sett 

i fallet med till exempel Marinmuseum i Karlskrona. Ystad Konstmuseum kanske 

inte är känt runt om i Europa eller i Skandinavien men detta kommunala museum 

verkar ha en stor del av sina besökare i regionen som kan besöka när de vill. Den 

starka lokala förankringen visade sig under krisen vara en stor styrka. De mindre 

museerna har en god flexibilitet där de lättare kan lägga om än de större då 

organisationens storlek ter sig lättare att hantera och omändra. 

 

Kulturen har dock andra styrkor som kunnat nyttjas och det är deras större lokaler 

och möjligheter att använda sina utomhus områden. Ystad Konstmuseum har inte 

den möjligheten. Vilket i sig gör det ännu mer anmärkningsvärt att de faktiskt 

lyckats så pass bra som de gjort utan någon form av fokus på att hålla sig till 

utomhus evenemang. Deras digitala fokus har blivit en styrka i sig.  

 

Covid-19 pandemin har blottlagt diverse svagheter och styrkor bland Sveriges 

museer. Vad gör museerna exempelvis då besökarna är förhindrade att besöka 

museerna på plats? Det digitala är en styrka som många museer visat sig kunna 

hantera bättre än man trott. Museerna har visat en vilja att förändra bygga sina 

institutioner då krisen slagit till. Man typifierar och habitualiserar nya sätt när 

förändringar behövs. Krisen har också tydliggjort vissa problem som tidigare inte 

diskuterats i nämnvärd grad, inte mist då det gäller ekonomiska aspekter. Hur skall 

man ersätta förlorade ekonomiska intäkter då de fysiska besökarna inte kan komma. 

Att besöka ett museums hemsida eller följa det på sociala medier konto är 

visserligen museibrukare i någon form av museiupplevelse men museet kan inte 

överleva på ekonomiskt enkom på digitalt besök. Det här är en svaghet som på 

något vis måste beaktas inför framtiden. En styrka är att museerna under pandemin 

visat på den viktiga samhällsroll de fyller. Möjligtvis kan detta ha väckt en politisk 

medvetenhet om hur underfinansierad en stor del av museisektorn varit under en 

lång rad av år.  

 

Det finns alltså intressanta möjligheter för utveckling att ta med in i framtiden. Den 

digitala aspekten har visat sig inte vara av alltför komplicerad och man har ställt om 

sig mot det digitala snabbt. Att kunna arbeta hemifrån vid möjlighet och hålla i 

digitala evenemang även när väder och vind håller folk hemma en dålig sommar, 

eller pandemier inte tillåter att hålla lokalerna öppna kan vara viktiga erfarenheter 

att ta fasta på. Möjligheterna att utveckla sig själva digitalt finns och kommer 

antagligen utnyttjas av vissa museer. Utomhus områden kan utvecklas mer och det 
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finns rika möjligheter här som har nyttjats på många olika vis på museer runt om i 

landet.  

 

6.2 Sammanhang med tidigare forskning 

Det kan bli svårt att binda ihop något så här nytt med tidigare forskning men det 

finns paralleller att dra mellan det gamla och det nya. Monsignor  Verdon lyfte i sin 

text fram hur museum ingjuter hopp och tro. Det här kan vi se i de exempel som 

lyfter fram hur centralt och viktiga museer är. Att folk som besökt Marinmuseum i 

Karlskrona blev väldigt glada över att kunna få vara med på någon form aktivitet 

trots att huvudbyggnaden är stängd. Ystad Konstmuseums positiva syn och tro på 

att folk kommer åter besöka när pandemin är över ger en inblick i att personalen 

själv ser på museet med hopp och tro, som en plats som folk behöver. Speciellt nu 

efter eller även under Covid-19 pandemin. I Pandemics, tourism and global 

change: a rapid assessment of COVID-19 Stefan Gössling, Daniel Scott & Michael 

Halls text om sjunkande turism går hand i hand med museers brukarkrets. Hur saker 

måste läggas om och hanteras på andra sätt under Covid-19 pandemin. Hur museer 

som Kulturen i Lund men även Marinmuseum i Karlskrona skulle komma hantera 

en sådan situation kan bli svår att förutspå. Två städer som har stora besökarsiffror 

kontra sin befolkning som plötsligen förlorar en stor del av besökarskaran kan bli 

förödande. Förhoppningsvis kommer en möjlighet att återgå till en mer 

normaliserad vardag att vända på de dystra siffrorna. 

 

Julian Zugazagoitia text om museers svagheter kring de digitala aspekterna, 

Deborah Agostinos text om de digitala och behover att hålla sig relevanta i 

utvecklingen och Piotr Gutowski & Zuzanna Klos-Adamkiewicz artikel 

Development of e-service virtual museum tours in Poland during SARS-CoV-2 

pandemic är alla tre relevanta. Alla tre lyfter problematiken med det digitala. Något 

som vi också ser på de museer som tagits upp. Ystad Konstmuseum har utvecklats 

mycket mot det digitala och lagt om. Aspekter som alla museer fått arbeta med 

under pandemin och som kanske ännu inte riktigt ebbat ut i någon större rusning 

efter museers innehåll online när man försöker hantera en större närvaro digitalt. 

Museer som inte har råd med utvecklingen kommer hamna efter andra om man skall 

se till Deborah Agostinos text. Även bortfallet av inkomst när man håller i det 

digitala, men inte kan ta emot besökare blir ett problem som museer kommer 

behöva finna lösningar mot.  
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Katja Lindqvists Museum Finances: challenges beyond economic crises blir kanske 

därför lite illa passande när hon säger att besökaren kommer trots kostnad på inträde 

och ekonomiska kriser. Covid-19 pandemin påverkar besökaren direkt när museet 

stänger och de inte kan besöka. Utöver det har vi även sett att stöttningen från i 

varje fall staten, regionen och kommunerna verkar ha ökat och lyfts upp från de 

dolda för att blottlägga hur utsatta museer är. Kan det här få politiker att inse att 

museer och kultur är i ett större behov än man kanske haft en tanke om sedan innan?  

Relevant forskning är svår att hitta just nu men det som finns har paralleller till det 

jag själv sätt i studien. Man kan som synliggjorts här dra paralleller och se liknande 

problem i andra länder. De forskare som lyfts Covid-19 frågan har själva lyft 

liknande frågor som jag själv. För det mesta med fokus på det digitala och 

ekonomin. 

6.3 En hypotetisk framtid 

Covid-19 pandemin är ännu inte över när jag sätter punkt för denna uppsats och 

hypotetiskt sätt kanske den kommer att finnas med oss under lång tid framöver. Nya 

arbetssätt och tänkande kring hur en museiinstitution skall se ut och drivas uppstod 

under år 2020. Reformer drevs igenom som kanske inte skulle stöttats innan 

pandemin, då de hade ansetts ha haft alldeles för stor påverkan. Nya institutioner 

som öppnas kommer förmodligen att imitera vad de äldre som överlevde krisen 

gjort, speciellt vid nya utbrott eller kriser för att själva kunna klara av liknande 

scenarion eller för att applicera det man hypotetiskt lärt sig från Covid-19 

pandemin. Krisen har med andra ord lagt grunden för en imitationsprocess 

(Zetterquist, s.132f).  

 

Covid-19 pandemin har eventuellt ökat krisberedskapen vid museerna. Hur rustar 

man sig för framtida kriser? Jordbävningar och krig är fysiska och syns. Men en 

pandemi kan man inte se på samma sätt. Hur kan man rusta sig för att stå mer stabilt 

inför det oväntade och osynliga? Vi har ännu inte kommit ur Covid-19 pandemin 

och det kan finnas goda orsaker till att i framtiden fortsätta sig intressera för 

krisforskning inom museisektorn. I detta sammanhang blir det givetvis intressant 

att se vilka de långsiktiga konsekvenserna av Covid-19 pandemin blir. Framtida 

frågor som hur har 2021 sett ut, hur ser man på en framtid om pandemin inte tillåter 

oss fortsätta som innan? Vad kunde man gjort bättre i retrospektiv? Ett potentiellt 

framtida forskningsspår är att i framtiden skulle vara att undersöka hur allmänheten 

brukade museer under krisen och vad museerna hade för betydelse för dem då.  

Trots allt, får vi mest av allt simpelt nog bara hoppas att, såsom en vän till mig som 

också studerar på ABM programmet uttryckte det ”Det är nog snart över ska ni se!”.   
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Bilaga 

Intervju-frågor 

Tillgänglighet – synliggörande – att nå besökarna/brukarna.  

Hur har ni gjort för att synliggöra museet under pandemin?  

(Har ni lyft in en större fokus på de digitala aspekterna?)83  

Hur kommer ni att satsa i en normal framtid, vilka av de digitala satsningarna tar 

ni med er och utvecklar vidare?  

Dokumentation – Museernas och forskning/dokumentation  

Har ni gjort någon form av egen dokumentation om pandemin 2020?  

(Om så är fallet: Har den riktat sig externt eller internt?)  

(Hur central tror ni pandemi blir i er forskning/dokumentation för 2021?)  

 
83 De inringade frågorna inom parentes är följdfrågor för frågan innan, i några fall besvaras den redan i fråga 

före och är därför överflödiga. 

https://www.smtm.se/om-myndigheten/arsredovisningar
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Besökarstatistik – fysiska besök/digitala besök  

Hur ser besöksstatistiken ut fysiskt kontra digitalt under 2020?  

Tror ni att pandemin kommer påverka framtida besök på museet negativt? Vid 

möjlighet, har ni försökt lägga om verksamheten till utomhus evenemang för att 

upprätthålla någon form av fysiskt besök?  

Finansiering – Ekonomi – Museets utsatthet  

Hur har pandemin påverkat museets ekonomi?  

Sveriges Museer menar att många museer redan före pandemin var ekonomiskt 

utsatta:  

Har detta eventuellt förberett er för hårdare tider likt den under pågående 

pandemi?  

Arbetsro – Strategisk utveckling  

Hur har pandemin påverkat den strategiska utvecklingen på arbetsplatsen?  

Hur har det fungerat med att medarbetare arbetat hemifrån?  

Finns det en tanke om en satsning där folk kan arbeta mer digitalt hemifrån i 

framtiden?  

 

 

Intervju-frågor (Epost) 

Material om hur man arbetat för att nå besökare/brukare när den fysiska 

tillgängligheten till museet begränsats på grund av pandemin.  

Har museet arbetat med dokumentation av pandemin?  

Besökarstatistik (gärna i jämförelse med exempelvis år 2019)  

Pandemins konsekvenser för museets ekonomi.  

Har resurser kunnat omfördelas till strategiska långsiktiga satsningar? 
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