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Abstract 
Introduction This master´s thesis focuses on the financial situation in a number of museums              
located in Stockholm, Sweden. In particular the study focuses on external financing and             
sponsorship and which means that are given to meet the conditions surrounding financial support.              
The aim of the study is to increase the knowledge of how the financial situation for museums looks                  
like and how the interaction between cultural and economic capital shows.  
Theory The theoretical framework for the study is based on the theory of cultural economics and                
Pierre Bourdieu's theory of cultural / economic capital and his concept of space. The study used                
Bruno Freys terms Superstar Museums and the total experience. 
Method The main method for the study was a comparative method, but a mixture of quantitative                
and qualitative methods were also applied in the study. Interviews were conducted with informants              
from a number of the museums and data from all the selected museums was collected and                
compared. The material also consisted of a variety of written material, mostly annual reports, but               
also news articles, reports and official documents.  
Analysis & Results The material shows a wide range of factors defining the economic situation of                
museums in Stockholm. A large part of the income comes from public fundings for the public                
museums. The private museums are more dependent on incomes from admission fees and external              
financing. For many of the public museums the market based rents for the building is an issue that                  
causes economic distress. 
Conclusions Many museums work with sponsorships and have a positive view on external             
collaborations, at the same time the majority of the museums report a low revenue from               
sponsorships. The legal framework makes it more difficult for public museums to work with              
external financing and the taxation system aggravates sponsoring in museums. The free admission             
reform was both criticized and applauded and divided the private and public museums. 
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Inledning 

I Juni 2017 började en ny lag som för första gången reglerar museiverksamhet i              
Sverige att gälla, museilagen. Denna lag omfattar alla allmänna museer, med det            1

menas statliga, kommunala, regionala och länsmuseum. Lagen tydliggör och         
skapar utrymme för museitjänstemännens befogenheter då den tydliggör museers         
självständighet och kan ses som ett befästande av principen om armlängds           
avstånd. Lagen berör dock inte museernas ekonomiska förutsättningar och         2

nämner inte sponsring eller annan extern finansiering. Lagen har inte heller några            
sanktionsåtgärder och kan i dagsläget snarare beskrivas som ett politiskt          
ställningstagande och en vilja att tydliggöra ramarna för det allmänna          
museiväsendet, än ett juridiskt verktyg. När det gäller de offentliga museerna har            
inte bara den nya lagen väckt uppmärksamhet, utan även museernas ekonomiska           
situation.  

Det har hänt mycket i museivärlden sedan millennieskiftet och debatter om           
museernas uppdrag och förutsättningar har avlöst varandra. Museerna är         
välbesökta, under 2016 gjordes 28 miljoner museibesök i Sverige, vilket kan           
jämföras med 1,9 miljoner biobesök under samma år. 2016 är samma år som fri              3

entré återinfördes på ett urval av de statliga museerna. För reformen med fri entré              
budgeterades 80 miljoner kronor. I samband med reformen gick flera privata           4

museer ut och kritiserade förslaget och påtalade snedvridna konkurrensvillkor som          
en konsekvens.  5

Återinförandet av fri entré vid 18 statliga museer som började gälla 2016 är en              
av regeringens mer omdiskuterade reformer på kulturområdet. Kulturminister        
Alice Bah Kuhnke lyfter två argument i det pressmeddelande som publicerades           

1 Sveriges Kommuner och landstings webbsida > Startsida > Skola, kultur, fritid > Kultur, fritid > Frågor och 
svar om Museilag (2017:563). 
2 SFS nr: 2017:563,  Museilag, Stockholm:  Kulturdepartementet. 
3 Myndigheten för Kulturanalys (2017) “Museer 2016”, Kulturfakta 2017:3, Stockholm, s. 10 & Karlsson,              
Sara (2017), “Statistikrapport 2016-12, December och helåret 2016”, Svenska filminstitutet, Stockholm. 
4 Runevad Kjellmer, Jakob, “Fri entré på museer från 2015”, Svt nyheter, publicerad på webben 17 oktober                 
2014.  
5 Langert, Danielle,“Succé för fri entré på museum”, Svt nyheter, publicerad på webben 18 januari 2017. 
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vid införandet, där det ena rör museerna som något vi alla äger och ska få lov att                 
ta del av, och det andra argumentet lyder “Fri entré kan sänka trösklarna och              
göra det enklare för nya grupper att söka sig till museerna”. Fri entré-reformen             6

är inte en ny idé, utan prövades redan 2005 av Göran Perssons regering. För              
offentliga museer som råder under politiskt styrda organ såsom stat och kommun            
påverkas deras uppdrag av politiska beslut. Fri entré-reformen är ett exempel på            
denna aspekt. En mandatperiod är fyra år, en begränsad tid för museer som arbetar              
med längre framförhållning än så. En reform som genomförs av en regering kan i              
nästa period rivas upp. Fri entré-reformen infördes under Perssons regering,          
avskaffades under Reinfeldt och infördes på nytt av Löfvéns regering. Detta visar            
på hur direkt de statliga museerna påverkas och lyder under politiska beslut. 

Samtidigt som fri entré återinfördes debatterades de statliga museernas         
ekonomiska situation och problemet med höga hyror. I början av 2018 gick            
Livrustkammaren, Skokloster och Hallwylska (LSH) samman med Statens        
historiska museer och utgör nu en gemensam myndighet. Kungliga         7

myntkabinettet lämnade sina lokaler på Slottsbacken och huserar nu tillsammans          
med Historiska museet. Denna omorganisation kan ses som ett led i att förbättra             
museernas ekonomi och att de tillsammans är mer motståndskraftiga gällande          
eventuella ökade hyreskostnader.  8

Förutom museernas ekonomiska situation förs en diskussion kring vad ett          
museum är och bör vara. En förespråkare av förändringen av det traditionella            
museet är Nina Simon som i The Participatory Museum (2010) förespråkar en            
omdaning av museiverksamheten från grunden. Simon menar att museerna måste          
förändras och bli delaktiga och frångå den mer undervisande traditionen som de            
anammat tidigare. Det ställs nya krav på verksamheten och museum som           9

fenomen ifrågasätts och utvecklas. I Stockholm har flera nya museer öppnat de            
senaste åren. Privata initiativ så som Abbamuseet, Fotografiska och Vikingaliv          
väcker frågor kring vad ett museum bör vara och utgör en kontrast mot hur ett               
museum brukar finansieras och organiseras. Om de klassiska museerna byggdes          
upp kring en samling, är dessa nya initiativ baserade kring upplevelse snarare än             
föremål. Frågan om huruvida Fotografiska, som inte har några samlingar, är ett            
museum eller inte, blir relevant. 

I Sverige finns många olika typer av museer. Det finns museer i offentlig regi              
på kommunal, regional och statlig nivå. Museer drivs också som stiftelser,           
föreningar och aktiebolag. Förutom de bidrag och anslag som är viktiga för många             
museer är extern finansiering ett annat sätt att få in pengar till verksamheten. Ett              

6 Kulturminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelande från regeringen, publicerad på Regeringskansliets            
webbplats den 2 februari 2016. 
7 Statens historiska museers webbsida > Aktuellt > Sex museer bildar ny myndighet. 
8 Statens historiska museer,  Årsredovisning 2016, Stockholm,  s. 5. 
9 Simon, Nina (2010), “Preface: Why Participate?”, The Participatory Museum. 
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sätt att erhålla extern finansiering på både privata och offentliga museer är            
sponsring. Sponsring på museer har i vissa fall skapat kontrovers då det skett på              
sådant vis att det väcker frågor kring hur långt privata medel får styra museets              
verksamhet, ett känt exempel är Nationalmuseums avtal med BMW. Det som           10

framförallt kritiserades var att avtalet innebar att Nationalmuseum förband sig att           
endast uttala sig positivt om varumärket BMW. Kritikerna menade att de som            
statligt museum genom att lova detta brutit mot grundlagen och brustit i deras             
opartiskhet som myndighet. Detta avtal reviderades efter riktad kritik.         11 12

Sponsring som finansieringsform har många sidor. Fallet med Nationalmuseum         
belyser risken att hamna i beroendeställning till sponsorer och donatorer.  

Gällande sponsring inom kultursektorn är det av vikt att belysa skillnaden           
mellan sponsring och gåva. För att ekonomisk kompensation ska räknas som           
sponsring så krävs en motprestation till skillnad från en gåva som inte kräver             
något i gengäld. Sponsring inom kultursektorn ger likt all annan sponsring           
avdragsrätt vilket då innebär att företag gynnas ekonomiskt av att sponsra           
exempelvis museer istället för att donera en gåva. Kritik har riktats mot nuvarande             
regelsystem rörande orättvisa villkor för kultursektorn gentemot idrottssektorn då         
en motprestation sker på simpelt vis inom idrottsevenemang till skillnad från           
kultursektorn. En motprestation inom idrottssektorn kan också anses vara         13

vedertaget då allmänheten har vant sig vid varumärkesexponering inom idrott till           
skillnad från i det museala rummet. Motprestationer handlar dock inte enbart om            
varumärkesexponering utan kan också röra sig om nyttjande av lokaler,          
inträdesbiljetter etc. Motprestationen måste dock möta värdet av de sponsrade          
medlen för att vara avdragsgill.  14

Ser man till en kulturpolitisk kontext såg man under den borgerliga regeringen            
positiva tongångar till extern finansiering inom kulturlivet. Det märktes en politisk           
trend under den borgerliga regeringen att museer bör stå på egna ben rent             
finansiellt. Den tidigare kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth uttalade sig och          
önskade att kulturlivet skulle sträva efter att finansiera sig på egen hand i högre              
utsträckning. Under alliansregeringen gjordes flera satsningar på privat        15

finansierat kulturliv, till exempel Kulturbryggan. Kulturbryggan började som en         
kommitté som skulle utreda hur man på bästa sätt skulle fördela bidragspengar till             

10 Pirttisalo Sallinen, Jani, “Nationalmuseums avtal med bilföretag kan bryta mot grundlag”, Svenska             
Dagbladet, 27 mars 2015.  
11 Ibid. 
12 Nygren, Berit, “Nytt avtal mellan Nationalmuseum och BMW efter misstänkt mutbrott”, Sveriges Radio,              
publicerad på webben 24 April 2015. 
13 Dnr/målnr/löpnr: 131 476491-09/111, Kultursponsring,  Skatteverkets skrivelser. 
14 Ibid. 
15 Hellekant, Johan, “Sponsring är outforskat”, Svenska Dagbladet 18 maj 2011. 

9 



 
 

nyskapande kulturverksamhet, samt även se till möjligheterna att få in andra           
finansiärer.  16

Den svenska kontexten präglas av kulturpolitik. I detta sammanhang är det           
värt att notera de kulturpolitiska målen från 1974 och specifikt ett av dessa som              
levde kvar fram till de nya målen utkom 2009 under alliansregeringen Reinfeldt.            
Målet löd; “kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa       
verkningar”. Målet från 1974 visar en tydligt ställningstagande från den          17

politiska sidan, att det kommersiella ansågs något skadligt för kulturen.  
En annan viktig del i svensk kulturpolitik är principen om armlängds avstånd.            

Principen handlar om att skapa distans mellan politiker och kulturutövare och           
undvika politisk styrning. Detta är särskilt intressant i ett land som Sverige där             
museerna till stor del finansieras av statliga medel. Principen handlar om att ha en              
tydlig distans mellan staten och politikerna och de som erhåller bidragen.           
Principen syftar till att minimera inflytandet över kulturen, beslutsfattarna ska inte           
bestämma direkt över hur pengarna används och till vad. David Karlsson som var             
en av medlemmarna i Kulturutredningen 2009, men som kom att hoppa av,            
skriver att principen är viktig av två skäl. Det ena skälet handlar om sakkunskap              
och kvalitetskontroll, och det andra är demokratiska skäl. Karlsson menar att           18

principen hindrar att politisera besluten av resursfördelningen då man i Sverige,           
genom exempelvis Kulturrådet, låter tjänstemän fatta beslut om bidragen istället          
för att politikerna fattar de direkta fördelningsbesluten. Det blir en buffert mellan            
politiker och kulturutövare vilket är det man syftar på när man talar om principen              
om armlängds avstånd. Principen har även kritiserats, bland annat av den liberale            
debattören Lars Anders Johansson, som menar att i ett system som Sverige får ett              
fåtal intresseorganisationer stort inflytande över de statliga medel som fördelas.          19

Dessa organisationer står kulturutövarna nära vilket påverkar besluten.        
Fördelningen blir därför allt annat än rättvis och går även att ifrågasätta ur             
demokratisk synpunkt. Johansson menar att det senare blir synligt bland annat           
genom att de som får bidrag i hög grad samtidigt i lägre utsträckning representerar              
den kultur som allmänheten i stort väljer.  20

För att kontextualisera sponsringsverksamheten bland svenska museer är det         
intressant att rikta blicken utomlands. Traditionellt ses England och USA som           
föregångare i frågan då kultursponsring drivs i en helt annan skala än den svenska,              
samtidigt som länderna också ses som föregångarna gällande trender på          

16 Dir. 2010:77, Kommittédirektiv, Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom                
kulturområdet, Stockholm: Kulturdepartementet.  
17 Johansson, Lars Anders (2017), Att dansa efter maktens pipa, kultur i politikens tjänst, Timbro förlag                
Stockholm, s. 114. 
18 Karlsson, David (2013) [2010], En kulturutredning, pengar, konst och politik, Glänta förlag Göteborg, s.               
103-106. 
19 Johansson (2017). 
20 Ibid., s. 200. 
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museifältet. En debatt pågår dock kring ansvarsfull sponsring då ett flertal           
etablerade kulturinstitutioner, däribland British Museum i London som nyligen         
sponsrats av ett tobaksföretag. I Storbritannien får tobaksföretag lov att sponsra           21

kulturindustrin så länge de inte marknadsför namnen på deras cigaretter utan           
istället deras företagsnamn, alltså British American Tobacco kan få synas men           
inte deras cigarettmärke Lucky strike. Museet har tidigare erhållit kritik eftersom           
de sponsras av energibolaget BP som var ansvariga för oljeläckan i mexikanska            
golfen 2010.  22

 
Bild 1 intäkter erhållna vid Metropolitan museum of art i New York under verksamhetsåret              
2016-2017. 

 

 
Källa: The Metropolitan Museum of Art.  23

 
Vid flertalet amerikanska museer märks också en transparens gällande         
sponsringsverksamhet vid de större konstmuseerna. I diagrammet ovan redovisas         
intäkter vid The Metropolitan Museum of Art och museet listar i sin            
årsredovisning över hundra sponsorer. De redovisar i diagrammet hur intäkterna          24

under verksamhetsåret 2016 bestod av 31 procent skattefinansierade bidrag medan          

21 Doward, Jamie, Gerretsen, Isabelle, “Ditch tobacco sponsors, health experts warn cultural institutions” The              
Guardian, publicerad på webben 30 april 2016. 
22 Nagesh, Ashitha, “Activists leave huge ´crack´ in floor of British Museum to protest climate change” Metro 
News, publicerad 9 december 2017. 
23 The Metropolitan Museum of Art, “Annual report for the year 2016-2017”,  s. 78. 
24  Ibid., s. 114-115. 
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34 procent kom från donationer och sponsorer. Denna fördelning, som          25

tydliggörs i cirkeldiagram ovanför visar på en helt annan situation än den vi ser              
vid svenska museer och även fast detta kan tyckas som en grov jämförelse är det               
intressant att visa på de skilda ekonomiska situationer som existerar. 

Vid UNESCOs generalkonferens 17 november 2015 antogs en ny         
rekommendation för museer som delvis behandlade museernas ekonomiska        
situation. Den löd: 

 
För att diversifiera sina inkomstkällor och öka sin självförsörjningsgrad har många           
museer, antingen frivilligt eller av nödvändighet, utökat sin inkomstbringande         
verksamhet. Medlemsstaterna bör inte prioritera inkomstbringande verksamhet till        
förfång för museernas huvuduppgifter. Medlemsstaterna bör erkänna att dessa         
huvuduppgifter, trots att de är av ytterst viktiga för samhället, inte enbart kan definieras i               
ekonomiska termer.  26

 

Vår uppsats berör dessa olika perspektiv, å ena sidan har vi de statliga             
institutionerna som förlitar sig på statliga medel, å andra sidan de privata            
aktörerna vars finansiering säkras genom externa medel och deras egna intäkter.           
Principen om armlängds avstånd mellan stat och kultur är komplex. Även när det             
gäller privata medel är frågan om armlängds avstånd relevant där sponsring och            
samarbeten kan innebära risker gällande neutralitet. Uppsatsens titel Motstridiga         
motprestationer refererar just till detta. Det handlar om ett utbyte av ekonomiskt            
samt kulturellt kapital. Museifältet är diversifierat och institutioner agerar under          
olika förutsättningar men påverkas alla av marknadens villkor och det politiska           
styret. De senaste årens museidebatt har varit mångfacetterad och har inte endast            
belyst museernas utmaningar, utan även deras möjligheter. 

Begreppsförklaringar 

Sponsring & barter 
Sponsring är ett ömsesidigt samarbete mellan två parter där en sponsor ger            
ekonomiskt stöd i utbyte mot att få något slags motprestation. En motprestation            
brukar främst röra sig om exponering, att sponsorn få synas i olika sammanhang,             
till exempel i trycksaker. När det gäller myndigheter får dessa ta emot sponsring             
och det är reglerat i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen. Barter är istället             
för ekonomiska medel ett bidrag av varor eller tjänster, t. ex. bultarna som             
Sandvik bistod med till Vasamuseets restaurering av skeppet.  27

25 The Metropolitan Museum of Art, “Annual report for the year 2016-2017”,  s. 78. 
26 Svenska Unescorådet (2016), Rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar, 
deras mångfald samt roll i samhället, antagen av Unescos generalkonferens den 17 november 2015. 
27 Ekonomistyrningsverkets webbsida > Effektiv statsförvaltning > Styrning > Finansiell styrning > Olika             
finansieringsformer. 
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Donationer & gåvor 
Med donation eller gåva menas en “överlåtelse av egendom” utan krav på            
motprestation. Myndigheter får mottaga gåvor om dessa har en tydlig koppling till            
verksamheten.  28

Centralmuseer  
Centralmuseer är de myndigheter och stiftelser som tilldelas statliga medel och           
samarbetar i Centralmuseernas samarbetsråd (CMS) som arbetar direkt under         
kulturdepartementet. CMS arbetar för att stärka samarbetet mellan museerna.  29

Syfte & frågeställningar 

Vi undersöker hur finansieringen av museer sker genom att studera och kartlägga            
deras intäkter och bidrar till diskussionen om en hållbar finansiering av museerna.            
Genom att kartlägga intäkterna synliggörs hur stora de olika intäktsposterna är.           
Det är intressant mot bakgrund av införandet av fri entré vid en mängd museer i               
Sverige efter regeringsbeslut. Studien undersöker förhållandet mellan museerna        
och pengarna, offentliga såväl som privata medel. Syftet är att öka kunskapen            
kring museers finansiella situation och förståelsen för den växelverkan som finns           
mellan ekonomiska och kulturella kapital. 
 

1. Hur ser finansieringen av de utvalda museerna ut?  
2. Bör museer sträva efter en breddad finansiering? 
3. Hur arbetar de utvalda museerna med sponsring? 
4. Har fri entré-reformen påverkat de utvalda museerna och i så fall hur? 
5. Vilka olika värden (sociala, kulturella, ekonomiska) diskuteras när det         

gäller museernas finansiella situation och hur relaterar dessa till varandra? 
 

Tidigare forskning 

Kulturlivets finansiering - två världar som interagerar 
Det finns flera tidigare studier som behandlar interaktion mellan å ena sidan kultur             
och å andra sidan ekonomi. Emma Stenström påvisar i sin avhandling Konstiga            

28 Ekonomistyrningsverkets webbsida > Effektiv statsförvaltning > Styrning > Finansiell styrning > Olika 
finansieringsformer. 
29 Naturhistoriska riksmuseets startsida > Om museet > Samverkanspartner > CMS.  
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företag hur de kulturella och ekonomiska världarna anammar ett liknande          
språkbruk vilket hon ser som en tendens till att dessa sfärer interagerar i högre              
grad. Stenström menar att det från politiskt håll finns en stark önskan om hur              30

konst, företagande och näringsliv ska föras närmare varandra. Stenström förklarar          
hur det sker en ekonomisering av kulturen i högre utsträckning än vad ekonomin             
influeras av kulturen vilket leder till att kulturinstitutioner drivs likt företag.           31

Läsningen leder till frågeställningar kring vad denna uppluckring av sfärer får för            
konsekvenser. Stenström redovisar för både de pessimistiska röster som menar att           
företagandet eliminerar konsten och kulturens frihet medan de optimistiska         
rösterna talar om en dynamisk samhällsinriktning och möjligheter att utveckla          
verksamheter. Stenström beskriver vidare tillsammans med Lars Strannegård i         32

Kreativt Kapital (2013) hur det utifrån dagens förutsättningar skapats en          
”Upplevelse-, känsla-, eller uppmärksamhetsekonomi” vilket lett till kräsna        
konsumenter och företag som kämpar för att synas. Stenström och Strannegård           
menar att företag som har ett kulturellt och kreativt fokus gynnas av dessa             
förutsättningar.  33

Katja Lindqvist är tillsammans med Stenström ledande inom den svenska          
forskningen på området finansiering av kulturorganisationer. I flera olika projekt          
har Lindqvist undersökt hur finansieringen och policyimplementering inom        
kultursektorn ser ut och fungerar. I artikeln ”Museum finances: challenges beyond           
economic crises” redogör Lindqvist för hur museernas finansiella situation ser ut           
och påverkas av finanskriser. Där framgår det att statliga museer har svårt att             34

skapa en långsiktig ekonomisk säkerhet då budgeten är från år till år, ett eventuellt              
överskott går inte tillbaka till verksamheten utan riskerar istället nedskärningar i           
budget året efter. Hon konstaterar vidare att trots att museer är populärare än             35

någonsin återspeglas detta inte i museernas förmögenhet. Det är de kortsiktiga           36

investeringarna, såsom sponsorer, som direkt påverkas vid ekonomiska kriser         
emedan de mer långsiktiga står sig starkare i kristider. I en artikel från 2009              37

konstaterar Lindqvist att de statliga anslagen har ökat de senaste 20 åren inom             
framförallt den statligt understödda kultursektorn, samtidigt som utgifterna tar en          
allt större del av intäkterna. Lindqvist menar att egengenererade intäkter är en            38

viktig inkomstkälla, även om offentliga anslag överlag är högre. Artikeln          

30 Stenström, Emma (2000), Konstiga företag, Doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm, s. 20. 
31 Ibid. s. 138. 
32 Ibid. s. 21. 
33 Stenström, Emma & Strannegård, Lars (2013) Kreativt kapital, Stockholm: Volante AB , s. 8-9. 
34 Lindqvist, Katja (2012), ”Museum finances: challenges beyond economic crises”, Museum Management            
and Curatorship, 27 (1). 
35 Ibid. s. 6. 
36 Ibid. s. 15. 
37 Ibid. s 16. 
38 Lindqvist, Katja (2009), “Näringslivets stöd till kulturen ännu blygsamt”, Kultursverige 2009. 
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beskriver hur de olika intäkterna ser ut och hur de står i relation till varandra samt                
beskriver arbetet med sponsring. 

Lindqvists arbete är relevant för vår studie ur flera aspekter. Lindqvists           
resultat är intressanta att beakta för vår egen undersökning samt för att jämföra             
resultat och slutsatser. Hon efterlyser vidare forskning i svensk kontext, där           
insamling av jämförbar data som berör museernas finansiering efterfrågas. Detta          
är ett tomrum där vår studie ämnar att positionera sig. 

I Rickard Wahlbergs avhandling från 2001 studerar han kulturella         
verksamheters finansiering och anskaffande av resurser och hur detta påverkar          
den konstnärliga produktionen. Wahlberg tar främst upp exempel från teatern          39

och ger i sin slutdiskussion förslag på lösningar till konflikten mellan           
konstvärlden och marknadens finansiella krav. En av dessa lösningar, som          
Wahlberg själv utnämner som dumdristig är att fortsätta i samma anda och vägra             
acceptera att resurser saknas och arbeta under antagandet att en bidragsgivare           
kommer fortsätta finansieringen. Wahlberg kallar detta för ett högt spel.   40

På en internationell nivå finns många studier som berör finansiering inom           
kultursektorn. Javier Stanziola har undersökt olika delar av finansieringen inom          
den brittiska kultursektorn där underlaget består av en landsomspännande         
enkätundersökning om ABM-institutionernas attityder och förutsättningar för       
extern finansiering. Stanziola konstaterar bland annat att organisationens storlek         41

har betydelse för hur lätt det är att få in finansiering, mindre organisationer är mer               
beroende av företagsfinansiering än större organisationer. Organisationer som        42

får den största delen av sin finansiering av statliga bidrag har inte samma drivkraft              
att söka pengar från andra finansiärer. I artikeln visar Stanziolas undersökning           43

att statliga, offentliga inkomster till viss del slår ut andra inkomstkällor. Han            44

menar också att det saknas kunskap om alternativa finansieringskällor och hur           
man skulle kunna arbeta med dem på ett strukturerat sätt. Denna slutsats belyser             45

flera aspekter som är relevanta för vår studie. Dels kan det förklara varför extern              
finansiering inte är så vanligt inom ABM-sektorn, dels väcker det frågor kring            
skillnader mellan privata och offentliga institutioners förutsättningar. 

Okunskap och olika förutsättningar bland museerna belyser även Lizette         
Gradén och Tom O'Dell som skriver om förhållandet mellan kulturekonomi och           
kulturarv med hjälp av två etnografiska fallstudier: Skokloster utanför Uppsala          

39 Wahlberg, Rickard (2001), Konst och marknad, doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. 
40 Ibid. s. 316. 
41 Stanziola, Javier (2011), ”Some more unequal than others: alternative financing for museums, libraries and               
archives in England”, Cultural Trends, 20:2. 
42 Ibid. s. 117. 
43 Ibid. s. 119. 
44 Ibid. s. 128. 
45 Ibid. s. 129. 
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och The Nordic Heritage Museum i Seattle. Författarnas huvudfråga är hur           46

museerna ska kunna utveckla strategier för att nå ny publik på ett hållbart             
ekonomiskt sätt. Författarna konstaterar att Skokloster dels måste leva upp till           
statliga riktlinjer och dels konkurrera med andra museer och nöjen som           
självständig institution. Museer som är statliga har en stabilare inkomst men           47

brottas med de statliga direktiv och regler som finns. 
När det gäller privata verksamheter har Christine Burton studerat arbetet med           

ett privat museum som försökte etablera sig i Sydney på 1990-talet, men som             
misslyckades. Burton har följt upp siffror över intäkter och uppgifter samt kartlagt            
de olika intressenterna i projektet där sponsorerna spelade en viktigt roll.           48

Kostnader för personal, lokaler, ogynnsamt geografiskt läge samt byggnadens         
begränsningar för kommersiell verksamhet (café, butik) är några av faktorerna          
bakom den misslyckade etableringen. Sponsorintäkter var verksamhetens       49

livsnerv men då sponsorerna begränsades till gruvindustri kunde man inte bredda           
och utöka sponsorerna. Ett exempel på hur detta ställde till problem var vid en              
utställning om energi där man ville ta in sponsring från elbolag. Detta motsatte sig              
sponsorerna från gruvindustrin då dessa bolag ansågs vara konkurrenter.         50

Författarens slutsats är att fallstudien visar på svårigheten med att å ena sidan leva              
upp till sina etiska skyldigheter, å andra sidan leverera till intressenterna (bl. a.             
sponsorer). Dessa två uppgifter tenderade att motarbeta varandra.  51

De nämnda fallstudierna tecknar en bild av museernas ekonomiska         
förutsättningar och dess utmaningar. Gemensamt för dessa studier är de          
utmaningar som museerna har när det gäller att bredda finansieringen. De visar            
också på skillnader mellan museer i privat och offentlig regi. Det australiensiska            
exemplet visar på sårbarheten med en privatfinansierad verksamhet, emedan         
Skokloster åtnjuter statliga pengar finns andra svårigheter som att efterleva          
statliga krav. Skokloster har krav för att de är statliga, emedan det australiensiska             
museet hade krav från sponsorer som försvårade arbetet. Olika intressegrupper          
kräver olika motprestationer för ekonomiska bidrag, oavsett om de kommer från           
statligt eller privat håll. 

Forskarna Leslie S. Oakes, Barbara Townley och David J. Cooper          
problematiserar makt och språkbruk inom kulturorganisationer och inkluderar        
Bourdieus term ”symboliskt våld”, de menar att en bredare syn på makt är             

46 Gradén, Lizette & O'Dell, Tom (2016), ”Museums and Heritage Collections in the Cultural Economy: The                
Challenge of Addressing Wider Audiences and Local Communities”, Museum international, Volym 68, N.             
3-4. 
47 Ibid. s. 63. 
48 Burton, Christine (2007): “How a museum dies: The Case of New Entry Failure of a Sydney Museum”,                  
Museum Management and Curatorship, 22:2. 
49 Ibid. s. 113. 
50 Ibid., s. 120. 
51 Burton (2007). s. 126-127. 

16 



 
 

essentiellt vid en analys av förändringar inom organisationer. Deras studie          52

behandlar affärsplanering och organisatoriska förändringar vid Cultural Facilities        
and Historical Resources Division i Alberta i Kanada som förvaltar flera museer,            
kulturorganisationer och arkiv. Oakes, Townley och Cooper menar att Bourdieus          
teorier kring kapital och fält berikar organisationsteori. Införandet av de nya           53

ekonomiska modellerna leder till att symboliskt våld fungerar likt ett verktyg för            
att förändra kulturorganisationen. Vid dessa institutioner som undergick        
ekonomiska förändringar märktes hur andra typer av kunskaper och         
tillvägagångssätt premierades. De nya ekonomiska modellerna medförde en        
förändring kring synen på besökare som blir till en kund eller konsument, vare sig              
en handlar med pengar eller tid. De som då skapar en kulturupplevelse blir             
tvungna att producera kultur med intentionen att locka en möjlig konsument.           54

Författarna menar att införandet av de nya ekonomiska modellerna resulterade i           
att positioner skiftades och förändringar i tidigare hierarkier uppstod. De anställda           
som tidigare erhållit ett högre kulturellt kapital fick istället lämna plats för andra             
inom organisationen som innehade större kompetens inom ekonomi.  55

De undersökningar som har nämnts i detta avsnitt visar på den mångfald som             
finns bland kulturorganisationer och hur olika deras ekonomiska förutsättningarna         
är. De nämnda studierna tar även upp ett antal internationella exempel där många             
studier gjorts om olika aspekter av finansieringen. Vi inledde detta avsnitt med att             
presentera näringslivet och kulturlivet som två skilda världar, men att de           
interagerar och på olika sätt försöker att närma sig varandra. Det förs en             
diskussion hur man kan bredda finansieringen inom det svenska kulturlivet, något           
som kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

Rapporter kring breddad finansiering inom kulturen 
I en svensk kontext framgår en strävan att bredda finansieringen av           
kulturinstitutioner vilka flera statliga rapporter visar på. Kulturrådet sammanfattar         
hur möjligheterna för en bredare finansiering av kulturinstitutioner skulle kunna          
underlättas genom förenkling gällande skatteregler samt en ökad transparens, både          
vad gäller exempel på tidigare lyckade samarbeten samt information kring vad           
samarbeten skulle kunna innefatta. Kulturrådet fick på uppdrag av regeringen i           56

uppgift att kartlägga kulturens icke offentliga finansiering. Rapporten är från          57

2010 och således under den Reinfeldtska regeringen. Rapporten tar upp en mängd            
exempel på institutioner som lyckats med en bredare finansiering, däribland          

52 Cooper, David J, Oakes, Leslie S & Townley, Barbara (1998) “Business planning as pedagogy: Language                
and control in a changing institutional field”, Administrative Science Quarterly, Volym 43, s. 2. 
53 Ibid. s. 3. 
54 Ibid. s. 13. 
55 Ibid. s. 28. 
56 Statens kulturråd (2010) Kulturens icke offentliga finansiering, Kulturrådets skriftserie 2010:4, s. 4. 
57 Ibid. s. 6. 
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Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn. Museet har kategoriserat sina sponsorer         
som ”huvudpartners, partners och övriga partners” beroende på storleken av deras           
bidrag. Kulturrådet pekar på tydligheten i detta sett från sponsorers sida och vad             
dessa kan förvänta sig genom ett samarbete. Kulturrådet menar att Nordiska           58

akvarellmuseet fått inspiration till sin affärsmodell genom Arts & Business, en           
organisation som verkar för utveckling mellan näringsliv och kulturorganisationer         
i Storbritannien som i sin tur inspirerats från Amerikansk föregångare. Arts &            59

Business kan ses som föregångare till svenska Kultur & Näringsliv, en förening            
som beskriver att de verkar för “affärsmässigt grundade samarbeten mellan          
kulturen, näringslivet och det offentliga”. Rapporten pekar också på de          60

ekonomiska fördelar för ett samhälle att sponsra det lokala kulturlivet. Rapporten           
från 2010 visar att Nordiska akvarellmuseet erhåller 12,9 miljoner kronor i           
offentliga medel men att samhället erhåller cirka 20 gånger den summan tillbaka i             
form av vad kulturupplevelsen genererar ekonomiskt.  61

Kulturrådet tar upp de främsta hindren för en breddad finansiering och nämner            
okunskap och osäkerhet hos kulturinstitutionerna, här tas upp hur det framstår           
som resurskrävande att söka sponsorer samt föreställningen kring hur sponsring          
kan inskränka på den konstnärliga friheten. Rapporten tar också upp en           62

osäkerhet hos sponsorer och deras undersökning visar att merparten av de som            
sponsrar kultur inte gör så på grund av affärsmässiga grunder. Kulturrådet tar            63

vidare upp möjligheter till ett utökande av en breddad finansiering inom           
kultursfären. En mer pedagogisk förklaring av regler på skatteverkets webb          
önskas, en ökad transparens från både kulturinstitutioner samt från sponsorer från           
näringslivet. De skriver om synliggörande i hög utsträckning och menar att           
organisationer som Kultur och Näringsliv med deras pris för goda samarbeten           
mellan de två världarna är ett gott exempel. Rapporten tar upp ett internationellt             64

perspektiv och menar att Sverige framstår som väldigt restriktivt när det gäller            
skatteregler kring sponsring. Sverige är också det enda landet av 13 europeiska            
länder som jämförs som inte har avdragsrätt för företag vid donationer.  65

Den tidigare forskning som gjorts på området visar på en rad svårigheter med             
att få balans i ekonomin. Osäkerhet och okunskap lyfts också fram som            
förklaringar till varför man väljer att inte bredda finansieringen med externa           
medel. Här hoppas vi att vår undersökning kan skapa klarhet i hur ett museum kan               
arbeta med breddad finansiering för en mer hållbar ekonomi.  

58 Ibid. s. 28. 
59 Arts & Business webbsida > About > Our history. 
60 Kultur & Näringsliv webbsida > Om Oss. 
61 Statens kulturråd (2010), s. 28. 
62  Ibid. s. 37. 
63 Statens kulturråd (2010), s. 38. 
64 Ibid. s. 39. 
65 Ibid. s. 45. 
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Prissättning på museer  
Ett forskningsområde som berör en av frågorna denna studie undersöker, den om            
fri entré, är forskning som undersöker hur museer bestämmer entrépriset men hur            
olika modeller för prissättningen kan se ut. Ruth Rentschler et al undersöker i sin              
artikel hur museer bestämmer entréavgiften. Färre än 30 procent i undersökningen           
uppgav att de prissätter utefter en vetenskaplig metod. Studien visade att svaren            66

bland de tillfrågade museerna var väldigt olika och man kunde därför inte dra en              
generell slutsats om hur prissättningen går till, utan de tillfrågade museerna           
använde sig av olika metoder. Artikeln tar även upp fyra olika strategier för att              
bestämma entréavgifter. Det finns exempelvis den ekonomiska strategin där man          
låter efterfrågan styra priset och motsatsen är de som erbjuder gratis entré. Det             67

finns även forskare som undersökt prissättningen med hjälp av ekonomiska          
teorier, där Michael Rushton diskuterar teorin om marginalkostnader och hur man           
kan applicera denna ekonomiska teori på prissättningen för museer. Utifrån          68

denna ekonomiska teori argumenterar Rushton för fördelen med att erbjuda          
besökare ett årsmedlemskap, och inte endast ta en avgift för engångsbesök.   69

Dessa två studier är exempel på forskning om prissättning på museer. Då            
denna uppsats behandlar intäkter, bland annat från biljettförsäljning, är det          
relevant att nämna detta forskningsområde. Det är också intressant att belysa           
studiens frågeställning om fri entré-reformen utifrån studier som undersöker         
frågan om prissättning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Eftersom denna uppsats          
anlägger ett kulturekonomiskt perspektiv, är forskning både från kulturfältet såväl          
som det ekonomiska fältet relevant att beakta. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

Ett kulturekonomiskt perspektiv  
Uppsatsen behandlar museernas finansiering, ett ämne som berör många olika          
företeelser, såsom värden, pengar och ekonomi. När det gäller diskussionen om           
värdet av ett museum, lyfts inte främst samlingarnas eventuella marknadsvärde,          
utan snarare talar man om de samhällsnyttiga värden museerna bidrar med, såsom            
kunskapsförmedling. Detta är något Stephen Weil diskuterar när han lyfter frågan           
om museernas värde och undrar om de positiva bidrag till samhället som museer             

66 Rentschler, Ruth,  Hede, Anne-Marie  &White, Tabitha R.(2007), “Museum pricing: challenges to theory 
development and practice”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 12, s. 169. 
67 Ibid. s. 167. 
68  Rushton, Michael (2017), ”Should public and nonprofit museums have free admission? A defence of the 
membership model”, Museum Management and Curatorship, 32:3, 200-209. 
69 Ibid. s. 208. 
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sägs ge står i relation till vad de årligen kostar skattebetalarna. För att förtydliga              70

resonemanget menar Weil att andra aktörer kan bidra med liknande positiva           
samhällsvinster som museer, fast till ett lägre pris. Weil beskriver hur museernas            71

roll har förändrats, från fokus på samlingarnas omfattning och utbildningsnivå          
bland museipersonal till hur väl museerna utnyttjar dessa resurser, man börjar tala            
om att man ska få “valuta för pengarna” och de offentliga museerna ska kunna              
redovisa hur man gör detta på det mest effektiva sättet. Weil avslutar artikeln             72

med en rad frågor som han menar att varje museum bör kunna svara på, däribland               
dessa två: “Are you really worth what you cost or just merely worthwhile? Could              
somebody else do as much or more than you do for less?”  73

Weils artikel drar frågan om museernas värde till sin spets men belyser vikten             
av att kunna beskriva vari museernas värde består. För att försöka konkretisera det             
Weill diskuterar är det fördelaktigt att anlägga ett kulturekonomiskt perspektiv.          
Museernas värde diskuteras av Bruno Frey och Stephan Meier I artikeln ”Cultural            
Economics” i A Companion to Museum Studies (2006). Författarna, som verkar           
inom det kulturekonomiska fältet, introducerar i artikeln flera ekonomiska termer          
för att förklara museernas situation ur ett ekonomiskt perspektiv. Inom          74

kulturekonomin applicerar man ett ekonomiskt perspektiv på kulturen. Frey och          
Meier beskriver med hjälp av ekonomiska termer hur ett museums ekonomiska           
förutsättningar ser ut. Ett begreppspar som beskrivs i artikeln är privat respektive            
social efterfrågan (private & social demand). Privat efterfrågan handlar om          
museibesökaren. Där delar artikelförfattarna upp dess funktion i tre delar. Den           75

första delen handlar om kostnaden för museibesöket, där de använder sig av den             
ekonomiska termen elasticitet. Elasticiteten beräknar hur efterfrågan påverkas vid         
prishöjning. Enligt artikeln har studier visat att museibesök är oelastiska, med det            
menas att även om museerna höjer priset med 1 procent kommer inte besöken att              
minska med lika många procent. Författarna menar att detta gör det möjligt för             76

museerna att öka sina intäkter genom prishöjning utan att behöva oroa sig för             
minskade besöksantal. Den andra delen handlar om alternativa kostnader såsom          77

den tid besökaren lägger ner (tid är pengar!). Den tredje och sista aspekten inom              
den privata efterfrågan är den om hur mycket andra alternativa aktiviteter kostar            

70 Weil, Stephen E., (1995), “Creampuffs and Hardball: Are You Really Worth What You Cost or Just 
Merely Worthwhile?”, i Reinventing the museum - Historical and Contemporary Perspectives on the 
Paradigm Shift, Red: Anderson, Gail, Lanham: Altamira Press, s. 343. 
71 Weil (1995). 
72 Ibid., s. 344. 
73 Ibid. s. 347. 
74 Frey, Bruno S. & Meier, Stephan (2006), “Cultural Economics”, i A Companion to Museum Studies, Red: 
MacDonald, Sharon, Oxford: Wiley-Blackwell, kap. 24. 
75 Ibid. s. 401-404. 
76 Ibid. s. 401.  
77 Ibid. s. 401.  
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samt hur stora omkostnader ett museibesök medför (hotell, restaurang, resa etc.).           78

Alla dessa ekonomiska faktorer påverkar besöksantalet på ett museum. 
Den sociala efterfrågan handlar om personer och organisationer som drar          

nytta av att museet finns, men som själva inte bidrar till deras intäkter. Det rör sig                
om sociala värden som delas upp i följande fem kategorier: 

 
1. Valbarhetsvärdet handlar om att vi har möjligheten att gå på museum om            

vi vill. 
2. Existensvärde är att människor drar nytta av vetskapen att museet finns.  
3. Framtidsvärde värdesätter att framtida generationer kan ta del av utbudet. 
4. Prestigevärde handlar om museum som erhåller ett värde och lockar          

besökare utifrån, även om lokalinvånarna inte själva besöker museet.  
5. Utbildningsvärde innebär att man anser det vara samhällsnyttigt att         

människor utvecklar sin förståelse för kulturella uttryck.  79

 
Museerna bidrar förutom dessa sociala värden även monetärt genom att museer           
genererar intäkter till andra aktörer. Detta används som argument för att investera            
i museer, men det är inte ett museums huvuduppgift att bidra till ekonomisk             
tillväxt, utan att ge besökarna kvalitativa kulturupplevelser och möta den privata           
och sociala efterfrågan menar författarna. Det är just denna kärnverksamhet som           
särskiljer museerna från andra aktörer och gör dem unika. Ett annat monetärt            80

kapital är samlingarna som kan betinga höga summor på marknaden, trots detta            
står inte samlingarna med i balansräkningen. Att museerna inte säljer av delar av             
samlingen beror på olika saker, dels kan det finnas juridiska hinder från statligt             
håll samt avtal med donatorer, dels saknar offentliga museer incitament att sälja            
av samlingarna. Frey och Meier tar även upp skattefinansierad kultur och frågan            81

om fri entré. Författarna menar att de som missgynnas av skattesubventionerad fri            
entré är de som inte besöker museerna. Ett annat problem med statliga bidrag             82

enligt Frey och Meier är att relationen mellan kulturinstitutioner och          
myndigheterna är avgörande för att få medel. Deras resonemang berör principen           
om armlängds avstånd. Författarna föreslår tre alternativ för att motverka detta.           
Ena alternativet är att ge medborgare kultur-vouchers som de lämnar in till det             
museum eller kulturinstitution som de vill besöka. Därefter får institutionen          
pengar beroende på hur många som har valt dem. Det andra förslaget är             
direktdemokrati, i Schweiz har det visat sig lyckat att medborgarna har stort            
inflytande över vilka aktörer som får medel. Det tredje alternativet är att erbjuda             

78 Ibid. s. 402.  
79 Frey & Meier, (2006), s. 403. 
80 Ibid. s. 403-404. 
81 Ibid. s. 406. 
82 Ibid. s. 406-407. 
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skattesubventioner för donationer. Det sista förslaget är relevant i en svensk           83

kontext där donationer beskattas högre än sponsring.  
Konceptet privat och social efterfrågan är ett sätt att konkretisera ett museums            

olika värden. Eftersom de inte i första hand strävar efter vinst är museerna             
annorlunda jämfört med många andra nöjen och aktiviteter. Då vår studie           
undersöker de ekonomiska förutsättningarna är värden i både monetärt och          
kulturellt avseende relevanta. De kulturekonomiska begreppen om museernas        
värde är ett verktyg för att förstå vilka olika typer av sociala och ekonomiska              
värden som finns. Detta är intressant för denna studie då vi undersöker            
finansieringen av museer, både genom anslag och bidrag, men även externa medel            
såsom sponsring och intäkter. Då studiens kartlägger och undersöker hur          
finansieringen ser ut och hur museerna arbetar med externa medel, är           
diskussionen om museernas värde ständigt närvarande. När det gäller sponsring          
blir detta än tydligare då det kräver en motprestation för att erhålla sponsormedel.             
Museerna ur ett kulturekonomiskt perspektiv ses som aktörer på en öppen           
marknad, med liknande ekonomiska förutsättningar och utmaningar som andra         
aktörer, även om deras särställning som bärare av sociala värden framhålls av            
Frey och Meier. Både Weill och Frey & Meier är tydliga med vikten av att kunna                
argumentera för museernas värde och att konkurrensen är större än tidigare med            
andra nöjen. Därför krävs en diskussion kring vilka värden ett museum har, för             
vågar vi inte tala om både ekonomiska och sociala värden blir det svårt att              
argumentera för museernas plats i samhället och varför vi ska betala för dem.  

Frey och Meier tar upp konceptet sociala värden, men för att fördjupa den             
diskussionen ytterligare kompletteras det kulturekonomiska perspektivet med ett        
kultursociologiskt perspektiv. Detta behandlas i nästa avsnitt. 

Det kultursociologiska perspektivet: Pierre Bourdieus kapitalbegrepp  
Det kulturekonomiska perspektivet har fördelen att den kombinerar den         
ekonomiska vetenskapens termer och begrepp där museerna ses som aktörer på en            
öppen marknad. Men diskussionen om värden, marknad och kapital när det gäller            
kulturlivet har en lång tradition inom det kulturvetenskapliga fältet. Pierre          
Bourdieus arbete erbjuder inte enbart en fördjupning på det teoretiska planet utan            
även en rad begrepp som beskriver förhållandet mellan människor, institutioner          
och sociala grupper. Bourdieu beskriver de symboliska värden och normer som vi            
lever efter, strävar mot och förhåller oss till. Om det kulturekonomiska           
perspektivet talar om kapital i dess mer konkreta, monetära och resursmässiga           
avseende, spänner sig Bourdieus begrepp över de sociala och kulturella          
faktorerna. Bourdieu skriver att hans vetenskapliga ansats är att förstå hur den            
sociala världen är uppbyggd genom att “dyka” in i en “empirisk verklighet” och             

83 Ibid. s. 411. 
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beskriva den, även om den inte kan ses som en generell sanning, utan ger en bild                
av ett fall, ger den kunskap om våra sociala strukturer. Hans mest kända begrepp              84

om olika kapital som vi använder i vår vardag, känns igen i en av de tidiga                
studierna från 1969, The Love of Art. Där presenterar Bourdieu och Alain Darbel             
en studie av besökare på franska konstmuseer. Författarna ser ett samband mellan            
klasstillhörighet och antal museibesök. På museerna förekommer en övervikt av          
akademiker, medan arbetarklassen är underrepresenterad. Undersökningen visar       
att det krävs en förförståelse för att ta del av museerna. Bourdieu och Darbel              85

konstaterar att det är just denna förförståelse, det symboliska kapitalet, som är            
avgörande för valet att besöka ett museum, därför menar de att fri entré             
fortfarande är ”valfri entré”, det är inte i första hand avgifterna som är hindret utan               
besökarens förförståelse och kunskapsnivå. Det de kom fram till, att det inte är             86

ekonomin i första hand som styr museibesökaren utan det symboliska kapitalet, är            
ett exempel på hur Bourdieu kartlägger de olika faktorerna som styr människans            
sociala liv. Kapital enligt Bourdieu är en tillgång, ekonomiskt såväl som           
symboliskt. Om kulturekonomi fokuserar på de ekonomiska förutsättningarna        
mellan kultur och ekonomi, erbjuder Bourdieu verktyg att förstå det komplexa           
förhållandet mellan pengar, makt, bildning och kapital. 

Donald Broady är en av de främsta företrädarna för Bourdieus teorier i            
Sverige och han beskriver hur Bourdieu kom att utveckla kapitalbegreppen.          
Symboliskt kapital är ett bredare begrepp, det finns överallt och vad som är             
värdefullt är relativt och beroende av kontext. Kulturellt kapital handlar om det            87

som av samhället i stort har högt anseende, exempelvis examen från fina            
universitet, kultiverat språkbruk, olika markörer som tyder på bildning. Enligt          88

Broady skulle begreppet kulturellt kapital på svenska alternativt översättas till          
bildningskapital, eftersom det franska kulturbegreppet är bredare än det svenska.          89

Denna alternativa översättning visar kanske tydligare vad Bourdieu menade med          
begreppet, hela vårt sätt att vara, språkbruk, matvanor och manér är kulturellt            
kapital. Bourdieu skriver om symboliskt kapital när det gäller kulturprodukter/          
varor (cultural goods) och att de har ett symboliskt kapital. Han beskriver            90

motsatsförhållandet mellan kultur och ekonomi, hur kulturen förnekar ekonomin,         
en bästsäljare erkänns inte automatiskt symboliskt värde, och ett verk som har            
högt symboliskt värde behöver inte automatiskt sälja bra, ofta är fallet tvärtom.            91

84 Bourdieu, Pierre (1998), Practical reason on the theory of action, Cambridge: Polity, s. 2. 
85 Bourdieu, Pierre &  Darbel, Alain (1991) [1969], The love of art: European art museums and their public, 
Cambridge: Polity,  s. 71. 
86 Bourdieu & Darbel (1991), s. 113. 
87 Broady, Donald (1998), “Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, Skeptronhäften nr 15, 
Uppsala universitet, s. 6. 
88 Ibid. s. 7. 
89 Ibid. s. 8. 
90 Bourdieu (1998), s. 109 . 
91 Ibid. s. 110.  
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Marknaden för kulturvaror är den generella marknaden inverterad. Detta synsätt          92

separerar konsterna från marknadens logik, de skapar istället sina egna regler och            
värden genom andra kapital, det symboliska står över det kommersiella. Denna           
gränsdragning är dock inte längre, enligt Bourdieu, lika skarp, men existerar           
fortfarande. Han exemplifierar med konst och litteratur där marknaden         
ekonomiska kapital mot det egna fältets symboliska kapital står emot varandra, en            
bästsäljare erhåller inte automatiskt erkännande för sin litterära kvalité tvärtom          
kan den underminera dess status. När det gäller museer är detta också            93

applicerbart, stora samlingar som vi värdesätter och bevarar, utan att de samtidigt            
har ett ekonomiskt värde. Även när samlingarna har värdefulla objekt, exempelvis           
konstföremål som går för höga priser på den internationella konstmarknaden, är           
det i princip otänkbart att sälja dessa då det går emot museernas syfte som              
bevarande institutioner. Likt Frey påpekade, är det en möjlig inkomstkälla men få            
museer vill eller kan på grund av rådande regler, sälja delar av samlingen.  

Ett annat relevant begrepp är Bourdieus teori om fält. Han skriver att ett fält              
ska ses som något dynamiskt och skapas i den sociala kontexten och hur olika              
aktörer som strider för olika intressen handlar. Aktörerna som vill bevara status            
quo kallar Bourdieu för de ortodoxa och som vill förändra är de heterodoxa. Doxa              
är det som driver aktörerna, och vissheten om, att denna konflikt är värd att ta.               94

För den här studien är dessa begrepp ett sätt att teoretisera en eventuell konflikt på               
fältet. Bourdieu talar om maktens fält (field of power) som inte är det samma som               
ett politiskt fält. Denna maktstrid består av mätandet av olika kapital, beroende            95

av vilket fält det rör sig om har de olika kapitalen (kulturellt, symboliskt,             
ekonomiskt) högre eller lägre värde. Broady skriver att Bourdieus fältbegrepp          96

ger oss möjlighet att studera ett “utsnitt ur det sociala livet”. Ett fält kan vara               97

litteraturens fält som Bourdieu undersökte i Konstens regler : Det litterära Fältets            
uppkomst och struktur (2000). För denna uppsats blir fältbegreppet en          
avgränsning, studien omfattar museifältet. 

Det kulturekonomiska perspektivet ser inte museerna som ett autonomt         
fenomen, de symboliska värdena samsas med andra värden. Ett exempel är           
besöksantalet som mäts varje år av Sveriges museer. Det är mätbara data och             
museer har som mål att öka antalet besökare årligen. Med hjälp av Bourdieu är              
vårt mål att förstå museernas ekonomiska och kulturella kapital och hur vi kan se              
det i vårt material. Frey och Meyers begrepp privat och social efterfrågan samt             
den kompletta upplevelsen/ superstar museums beskriver museernas villkor på en          
öppen marknad. De två senare begreppen beskrivs i nästa avsnitt.   

92 Ibid. s. 110. 
93 Bourdieu (1998). s. 110. 
94 Broady (1998) s. 20. 
95 Bourdieu (1998) s. 32. 
96 Ibid. s. 34. 
97 Broady (1998), s. 19. 
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Museerna som världsstjärnor & den kompletta upplevelsen  
Frey benämner de kända, stora museerna inom museibranschen som världsstjärnor          
(“superstar museums”). I ljuset av Bourdieus kapitalbegrepp blir detta fenomen          98

intressant, här har vi museer som både besitter kulturellt och ekonomiskt kapital.            
Ett känt exempel på en världsstjärna bland museer är Louvren i Paris. Ett museum              
som betecknas som världsstjärna uppfyller ett antal kriterier, däribland innehavet          
av berömda föremål eller konstverk av berömda konstnärer, har många besökare,           
är ett självklart turistmål och en byggnaden som ofta är känd för sin slående              
arkitektur. Frey diskuterar fenomenet utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv        99

där utbud och efterfrågan blir tydlig. Publiken betalar hellre mer för att se de              
bästa, mest kända konstverken, än att spara pengar och nöja sig med något av              
lägre kvalité.  100

Ett annat begrepp Frey använder i artikeln om världsstjärnor är den kompletta            
upplevelsen. För den kompletta upplevelsen måste museernas världsstjärnor        
uppfylla två krav. Det första är att man placeras in i en kontext utanför museet, det                
kan vara historiskt, politiskt eller medialt i form av t. ex. film. Museerna måste              
samtidigt alltid erbjuda något unikt, både genom tillfälliga utställningar såväl som           
i de permanenta utställningarna. Det andra kravet är att museet inte endast            
erbjuder butik, restaurang och liknande sidoverksamheter, utan även andra nöjen          
som Louvrens shoppingcentrum.   101

Museer som världsstjärnor och den kompletta upplevelsen är två begrepp för           
att teoretisera museernas möjlighet att anpassa sig på en öppen marknad. Det visar             
även på hur mångfacetterad branschen är. Vi har de små ideellt drivna museerna             
som kämpar för sin överlevnad, sedan har vi de stora världsstjärnorna som alla             
större museer jämförs med. I en global tid med turister från hela världen och där               
vi själva reser allt mer, är museerna i Stockholm inte förskonade från jämförelse             
med andra länder. När det gäller besökssiffror, internationellt renommé och          
intäkter kan museernas världsstjärnor ses som ideal. Museerna är varken isolerade           
till den lokala kontexten eller andra nöjesutbud. Freys beskrivning av de stora            
stjärnorna ger intressanta perspektiv på vad ett museum är och bör vara. I             
samband med Bourdieus sociologiska ansats är Freys teori om museer som           
världsstjärnor ett konkret exempel på hur museifältet kan se ut. Likt Bourdieus            
studie om litteraturens fält och maktstrider blir museernas världsstjärnor och          
önskan att öka besöksantal en intressant jämförelse. Det väcker frågor kring hur            
man ska mäta museernas status, hur besöksantal värderas och museers bredd           

98 Frey, Bruno S. (1998), ”Superstar museums – an Economic Analysis”, Journal of Cultural Economics, N. 
22. 
99  Frey (1998), s. 114-115. 
100 Ibid. s. 116. 
101 Ibid. s. 119. 
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gällande utbud. För att nå en ny och större publik kan museer möjligen behöva              
bredda sin verksamhet. 

 

Sammanfattning teoretiska begrepp 
 

Figur 1 - uppsatsens teoretiska begrepp 

 
Denna figur visar de teoretiska begrepp som uppsatsen tillämpar. Triangeln högst           
upp i figuren ska symbolisera att den täcker alla de understa rutorna, Bourdieus             
kapital-begrepp kan tillämpas på samhället, museifältet samt på individnivå. De          
tre rutorna under triangeln står för olika nivåer, den översta representerar           
samhället där Freys fem kategorier om samhällets sociala värden finns uppradade.           
Sedan är det en ruta för museifältet. Där hittar man både Bourdieus begrepp om              
det heterodoxa och ortodoxa samt Freys begrepp om världsstjärnemuseum och          
den kompletta upplevelsen. I rutan som symboliserar individnivån står Freys          
begrepp om privat och social efterfrågan. Nivåerna ska inte ses som låsta, flera av              
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begreppen rör sig på flera av nivåerna och nivåerna går in i varandra. Figurens              
olika rutor, nivåer, är ett sätt att samla de olika begreppen och utgöra ett stöd vid                
läsningen av den komparativa analysen.  

Metod & material 

En komparativ metod  
Det empiriska materialet består av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuerna         
har gjorts över mail med sex frågor som skickats till de utvalda museernas             
ansvariga för frågor kring sponsring och samarbeten. Frågorna finns bifogade som           
bilaga. Totalt studerades 21 museiinstitutioner i Stockholms stad. Urvalet         
baserades dels på besöksantal (de museer med många besökare) under 2016 och            
dels deras representativitet för museiscenen i Stockholm. Vi har därför valt att ha             
med centralmuseerna i Stockholm samt ett urval av de största, sett till besöksantal,             
privata museerna i staden. Förutom intervjuer består även materialet av          
dokumentstudier, främst årsredovisningar och policies men även annat relevant         
material beaktas, såsom rapporter, lagar och tidningsartiklar. Vi har också          
genomfört besök på ett urval av museerna. Under besöken har vi undersökt hur             102

och om exempelvis varuexponering och sponsorsamarbeten syns i museirummet.         
Frågor som vi undersökte genom studier på plats berörde förutom exponering av            
samarbeten, även sidoverksamheter. 

Aeron Davis skriver om olika metoder att undersöka kulturproduktion         
(“cultural production”) genom att undersöka aktörerna, i vårt fall, museerna.          
Davis föreslår tre olika ingångar och metoder för studier av kulturproducenter.           
Den första berör politisk ekonomi (“political economy”) där man fokuserar på           
producenterna ur ett makroperspektiv, med kvantitativ data försöker man att          
kartlägga till exempel en specifik bransch. Den andra metodiska ingången är           103

dokumentstudier och textanalys, det kan behandla en rad olika typer av dokument            
utifrån ett kvantitativt eller kvalitativt angreppssätt. Det tredje metodvalet är att           104

göra en etnografisk/ sociologisk studie där intervjuer och observationer ofta          
används, ofta med ett kvalitativt angreppssätt. Vid intervjuer betonar Davis att           105

den första kontakten ofta är avgörande, här rekommenderar han en initial kontakt            
med ett kortfattat brev där forskaren beskriver syftet med undersökningen. För           106

102 Följande museer har besökts för studien: Vasamuseet, Scenkonstmuseet, Nobelmuseet, Etnografiska 
museet, Sjöhistoriska museet, Moderna museet, Nordiska museet & Armémuseum. 
103  Davis, Aeron (2008), “Investigating Cultural Producers”, i Research Methods for Cultural Studies, Red: 
Pickering, Michael &  Griffin, Gabriele,  Edinburgh University Press, s. 53-54.  
104 Ibid. s. 56. 
105 Ibid. s. 61. 
106 Ibid. s. 64. 
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denna studie appliceras en kombination av dessa tre nämnda metoder. Det är inte             
en kvantitativ metod, men studien undersöker siffror och data. Undersökningen          
använder både intervjuer och observationer samt dokumentstudier. Metoden        
kompletterar det kultursociologiska perspektivet där Bourdieus fältbegrepp       
avgränsar vårt studieområde. Museifältet är den sociala kontext som studerats.          
Likt det Davis avgränsar i sin metodbeskrivning ser studien till de som producerar             
något, och inte till konsumenten/ besökaren. Studien undersöker        
kulturproducenter, museerna, på ett avgränsat sociologiskt fält som är         
museiscenen i Stockholm.  

Studien använder en komparativ analysmetod där museerna jämförs med         
varandra med syftet att belysa eventuella likheter och skillnader. Komparativ          
metod är vanligt förekommande bland annat inom statsvetenskapen, där Thomas          
Denk skriver att man kan genomföra deskriptiva studier eller förklarande studier,           
där det senare söker att inte endast beskriva hur något är, utan även gör en ansats                
till att förklara varför. Bourdieu beskriver sina undersökningar som att dyka in i             107

en del av verkligheten, vilket kan jämföras med Denks uppmaning att utforma en             
undersökningsdesign. Enligt Denk kan den utformas genom att besvara följande          
fem frågor:  

 
A. Vilka egenskaper skall undersökas?  
B. Vilka objekt skall undersökas? 
C. Vilka fall skall undersökas?  
D. Vilka tidsperioder skall undersökas? 
E. Hur skall underlaget insamlas?  108

 
För vår studie ser svaren på dessa frågor ut enligt följande: 

A. Museernas finansiering samt deras ekonomiska förutsättningar  
B. privata och offentliga museer 
C. Ett urval på 21 museiinstitutioner i Stockholm 
D. Årsrapporterna är från 2016, med nedslag i närliggande år 
E. Intervjumaterialet insamlas genom mail och telefon. Andra relevanta        

källor är offentligt material.  
 

Genom att göra en undersökningsdesign för en komparativ studie, även om Denk            
utgår från ett statsvetenskapligt perspektiv, tydliggörs studiens avgränsning och         
studieområde. Studien balanserar mellan en kvalitativ ansats med det         
kultursociologiska perspektivet, och ett mer kvantitativt genom den        
kulturekonomiska ansatsen och valet av en komparativ metod. Den komparativa          

107 Denk, Thomas (2002), Komparativ metod - förståelse genom jämförelse, Lund: Studentlitteratur, s. 12. 
108 Ibid. s. 32. 
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metoden innebär att man jämför utvalda objekt, i det här fallet museer, för att se               
skillnader och likheter. Denk beskriver den komparativa metoden som “ett sätt att            
tänka”, genom kontrast och tingens förhållande till varandra skapas förståelse.          109

En problematik som kan uppstå med komparativ metod är hur man drar slutsatser             
utifrån resultaten. Man måste vara försiktig när man gör sin analys så att man inte               
drar felaktiga slutsatser utifrån samband som finns. Alla samband i ett resultat är             
inte alltid beroende av varandra och ger därför inte en logisk förklaring, de kan              
bero på helt andra faktorer som undersökningen inte behandlar. Förutom          110

problematiken kring att analysen av en komparativ studie har metoden även andra            
begränsningar, exempelvis urvalet. Det går inte att göra en studie av allt, urval är              
därför en nödvändighet men är samtidigt alltid en begränsning. Hur väl avvägt            
urvalet är påverkar resultatet och det är viktigt att vid analysen inte dra för stora               
och långtgående slutsatser utifrån det material som undersökts. Det gäller att göra            
ett urval som är jämförbart, med tillräcklig variation för att säkerställa en            
intressant studie. Som Denk menar skapas förståelse genom jämförelse, i denna           
studie är valet av att jämföra privata och offentliga museer ett medvetet val.  

Studien använder cirkeldiagram för att illustrera intäktskällor och för att visa           
förhållandet mellan dem. Det är ett sätt att tydligt påvisa skillnader och likheter             
mellan de valda museerna och går i linje med den komparativa metoden.  

Den komparativa metoden kompletterar det teoretiska ramverket genom att         
tydligt avgränsa studieobjekten och genom jämförelse öka kunskapen om dem.          
Både metoden och det teoretiska ramverket strävar efter förståelse för hur           
verkligheten ser ut. I den komparativa analysen kommer de teoretiska begreppen           
att vävas in och fördjupa och diskutera de olikheter och likheter som materialet             
visar.  

Vi har valt att genomföra intervjuer via mail, dels då vi har ett relativt stort               
antal intervjupersoner, dels då vi anser det praktiskt för intervjupersonerna som           
själva kan välja hur mycket tid som avsätts för frågorna. Fördelen är också att ha               
svaren i skriftligt format. En nackdel är att det personliga mötet går förlorat. Det              
är svårare att ställa följdfrågor och skapa utrymme för vidare tolkningar och            
spontana berättelser. Vi har valt att benämna dem vi intervjuat med som informant             
i den löpande texten samt som han/hon. Vi valde alltså att avstå från att skriva ut                
deras yrkestitel men har i första hand vänt oss till personer som arbetar med              
sponsring och externa samarbeten. Målet har varit att nå de mest insatta i frågan              
om samarbeten och extern finansiering. Göran Ahrne och Peter Svensson          
diskuterar vad de kallar ”internetunderstödda intervjuer” och hur denna form och           
teknik påverkar intervjun. Det är av vikt hur medvetenhet för formen visas och             
hur denna vidare kan påverka resultatet. Vidare diskuteras hur intervjuerna bör           111

109 Ibid., s. 114. 
110 Denk (2002), s. 73. 
111 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015) Handbok i kvalitativa metoder,  s. 9. 
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kompletteras genom exempelvis dokumentstudier och observationer vilket       
författarna menar kan väga upp för brister i material som erhålls från informanter.            

Detta är något vi har tagit hänsyn till i urvalet, att inte endast förlita sig på                 112

intervjuerna utan försöka att ha en bredd i materialet. De menar också att             
intervjuer med vissa personer bör ses i ljuset av vad de tidigare presenterat ifall              
den möjligheten finns, exempelvis intervjuer i media eller uppsatser.  113

Vi påbörjade kontakten med informanterna i mitten på januari och de sista            
svaren fick vi in under mars. Vi kontaktade direkt, när uppgifter fanns att tillgå, de               
personer vi tolkade som de mest insatta i frågorna vi ställde. I vissa fall har de vi                 
först kontaktat skickat frågorna vidare internt och någon annan än den vi först             
kontaktade har besvarat frågorna. Vid första kontakten skrev vi en          
sammanfattning av vad studien handlade om och att den kommer publiceras i en             
masteruppsats. Frågorna bifogades direkt i mailet samt i en pdf där man kunde             
fylla i frågorna i rutor. I mailet skrev vi också våra kontaktuppgifter, vilket             
universitet vi studerar på och uppmuntrade till att ställa frågor om något var             
oklart. Vid de fall vi inte fick svar innan datumet som angivits i mailet, hörde vi                
av oss igen per mail och telefon. På så sätt fick vi in fler svar, men i vissa fall                   
svarade inte de tillfrågade alls, vare sig på telefon eller mail, och då har vi               
kontaktat andra på samma avdelning för att se om någon annan kunde svara.             
Totalt fick vi in elva svar från de 21 museiinstitutioner. Ett bortfall berodde på att               
informanten var rädd för att trots anonymitet kunna kopplas till svaren. Ett bortfall             
berodde på tidsbrist.. I några av fallen hade vi ingen kontakt alls med museerna,              
trots upprepade försök över telefon och mail till olika kontaktpersoner.  

Urval & avgränsning  
Vi har valt att avgränsa vårt urval geografiskt till museer i Stockholms stad. Vi              
inkluderar centralmuseerna i Stockholm samt de största privata museerna i          
undersökningen. Anledningen till vårt fokus på Stockholm beror dels på att de            
flesta centralmuseer ligger i huvudstaden och dels då det underlättar för           
studiebesöken. Den geografiska avgränsningen är ett sätt att begränsa urvalet,          
samtidigt som det går att ifrågasätta. De stora kulturinstitutionerna ligger i           
Stockholm och det är också dessa som inkluderats i fri entré-reformen. Detta är             
viktigt att understryka men det förklarar också varför vi har valt att fokusera på              
Stockholm. Här hittar man inte endast de flesta centralmuseerna utan också de            
största privata museisatsningarna. Årsredovisningarna som vi har undersökt är         
från 2016. Årsredovisningar från 2016 var under hösten 2017, när arbetet           
påbörjades, de senaste som fanns att tillgå. 2016 är ett intressant urvalsår då det är               
samma år som fri entré-reformen återinfördes. Då undersökningen även har          

112 Ahrne & Svensson (2015) s. 54. 
113 Ahrne & Svensson (2015), s. 54-55. 
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använt flera typer av källor, förekommer enstaka nedslag även i andra           
årsredovisningar, exempelvis för att förstå myndigheternas budgetöverlappningar. 

Enligt ICOMs (International Council of Museums) etiska regler är ett museum           
en organisation utan vinstintresse, vilket gör att ett aktiebolag som Vikingaliv           
eller Fotografiska inte kan klassas som ett museum. De förvaltar inte heller en             
samling. Vi är medvetna om ICOMs definition av museum samt hur vårt urval             
kan ifrågasättas. Vi har valt att definiera museum i likhet med hur myndigheten             
för kulturanalys har gjort, där de utgår från ICOMs definition samtidigt som de             
också tar med museum som faller utanför ramen. Vårt urval av både privata och              114

offentliga museer och deras olika förutsättningar och organisationsform är ett          
viktigt underlag för studiens komparativa metod. 

Urvalet består av 21 museiinstitutioner, där vissa tillhör samma myndighet          
och listas nedan per myndighet. I vår lista har vi valt att inte slå samman LSH och                 
Statens historiska museer då dessa 2016 var separata myndigheter. Myndigheten          
LSH var fram till 2018 en myndighet för Livrustkammaren, Skokloster och           
Hallwylska museet. Från Januari 2018 är dessa tre museer en del av myndigheten             
Statens historiska museer. Intervjupersonen är därför nu ansvarig för hela          
myndighetens arbete med sponsring, men placeras under avsnittet om LSH, då           
hon var verksam där innan sammanslagningen.  

 
Utvalda museer:  

1. Abbamuseet 
2. ArkDes 
3. Dansmuseet 
4. Fotografiska 
5. LSH (Livrustkammaren & Hallwylska, numera del av Statens historiska         

museer) 
6. Moderna museet 
7. Nationalmuseum 
8. Naturhistoriska riksmuseet 
9. Nobelmuseet 
10. Nordiska museet 
11. Postmuseet 
12. Scenkonstmuseet 
13. Skansen 
14. Statens försvarshistoriska museum (Armémuseum) 
15. Statens historiska museer (Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska        

museum & Historiska museet) 
16. Statens maritima museer (Sjöhistoriska museet & Vasamuseet) 

114 Myndigheten för kulturanalys (2017), “Museer 2016”, Kulturfakta 2017:3,  s. 6. 
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17. Statens museer för världskultur (Etnografiska museet, Medelhavsmuseet &        
Östasiatiska museet) 

18. Sven-Harrys konstmuseum 
19. Tekniska museet 
20. Thielska 
21. Vikingaliv 

Etik  
När det gäller frågan om informanternas anonymitet har vi varit öppna med att vi              
inte nämner dem vid namn men då vi kopplar svaren till de olika museerna kan vi                
inte garantera full anonymitet. Detta kan vara känsligt vid mindre institutioner           
som endast har ett fåtal anställda, där hade man trots anonymitet kunnat utläsa             
vem som svarat på frågorna. Vi vill koppla svaren till institutionerna och i vår              
komparativa analys behöver vi kunna hänvisa till respektive museum. därför          
kunde vi inte göra alla svaren helt anonyma, då det hade krävts att vi helt               
anonymiserat museerna. I det inledande stadiet funderade vi kring att erbjuda           
anonymitet, men då vi har försökt att nå de mest insatta personerna på museerna              
för de frågor vi formulerat, är det svårt att garantera full anonymitet. Vi har              
intervjuat personer som i första hand arbetar med frågor kring sponsring och            
samarbeten för att frågorna har tyngdvikt vid dessa ämnen. Formuleringen av           
frågorna strävar efter att vara av mer faktamässig art för att undvika ett för              
personligt tilltal. Trots detta valde en av de tillfrågade museerna att inte ställa upp              
på grund av att det inte var helt anonymt. Även om vi ser informanterna som               
representanter för museernas arbetsmetoder kring dessa frågor och att frågorna i           
sig är mer av saklig, än personlig, karaktär, måste detta respekteras. 

Ett annat etiskt övervägande är intervjumetoden att kontakta över mail. Det           
finns som diskuterades i föregående avsnitt för- och nackdelar med detta           
intervjuformat. En nackdel är att myndigheterna vi kontaktar behöver arkivera          
sådant material som intervjusvar, vilket är tidskrävande och väcker frågor kring           
hur bekväm intervjupersonen känner sig att svara uppriktigt på frågorna. Det är en             
begränsning. Samtidigt har vi frågat informanterna med tanke på deras roll och            
uppdrag inom verksamheten och har försökt att formulera frågor som inte rör mer             
personliga åsikter. När det gäller vårt material är dokumentstudierna offentliga          
handlingar (från myndigheter) men även de årsredovisningar för de privata          
verksamheterna har varit offentliga handlingar. 

När det gäller forskarens roll vill vi här kort nämna vår egen position. Vi är               
båda yrkesverksamma inom museisektorn, med kopplingar till två museer i          
studien, Nobelmuseet och Nationalmuseum. Vi vill nämna detta då vi känner           115

115 Emma Schill genomförde sin praktik på Nationalmuseums bildarkiv, Angelica Rucktuhl är anställd som              
museilärare på Nobelmuseet.  
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dessa verksamheter bättre än de andra i studien, vilket kanske lyser igenom. Per             
Ahrne och Göran Svensson diskuterar forskarrollen och betonar vikten av att vara            
transparent, detta är således något vi vill anamma.   116

Disposition 
I Uppsatsens inledande del presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar,         
tidigare forskning samt teoretiska ramverk. Forskningen är hämtad främst från de           
kulturvetenskapliga, museivetenskapliga samt ekonomiska disciplinerna. Det      
teoretiska ramverket är komponerat utifrån Frey och Meiers idéer om museers           
ekonomi samt Freys begrepp världsstjärnemuseum och den kompletta        
upplevelsen. Detta perspektiv kompletteras av ett kultursociologiskt perspektiv        
där studien utnyttjar Bourdieus begreppspar kulturellt och ekonomiskt kapital,         
samt Bourdiues fältteori. Metodologiskt har studien utförts med hjälp av intervjuer           
och ett komparativt tillvägagångssätt.  

Efter uppsatsens inledande del redovisas resultatet. Resultatet är tudelat och          
den första delen består av en översikt och presentation av samtliga museer i             
studien. Efter denna första del följer den komparativa analysen som utifrån           
uppsatsens teoretiska ramverk, metod och frågeställningar behandlar materialet.        
Därefter avslutas uppsatsen med en slutdiskussion där frågeställningarna återigen         
tas upp och besvaras. Slutdiskussionen sammanfattar också studiens slutsatser och          
diskuterar tidigare forskning samt förslag på vidare forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 Ahrne & Svensson (2015), s. 61. 
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Resultat 

Denna del inleds med en översikt av samtliga museer i studien. Här presenteras en              
sammanställning av fakta, siffror och intervjusvar. Varje museum presenteras         
separat och museerna är placerade i bokstavsordning. Efter denna presentation av           
museerna följer den komparativa analysen. 

Abbamuseet 
Abbamuseet drivs som en stiftelse som i sin tur drivs av aktiebolaget Pop Story              
AB vilka även driver hotell, restaurang och eventverksamhet i samma byggnad.           
Under 2016 hade museet 277 000 besökare och är helt privatfinansierat.           117

Entréavgiften för vuxna kostar 250 kronor. Bland museets samarbetspartners         
märks Mastercard. Abbamuseet fick stort medieutrymme när de öppnade, bland          
annat för att de valde att vara ett kontantlöst museum redan från start 2013 och               
gjorde då detta tillsammans med sin samarbetspartner Mastercard.  118

Vi har sökt Abbamuseets ansvarige för samarbeten och sponsring för en           
intervju men ej erhållit svar. Mattias Hansson, dåvarande VD för Abbamuseet,           
uttalade sig dock i Stockholms handelskammares rapport om privata museer. Där           
uttrycker han en viss frustration över fri entré-reformen från ett          
företagarperspektiv. Han menar att regeringen motverkar företagare inom kultur         
då fri entré införs på ett urval av museer och att det eliminerar incitament bland               
företagare att starta nya projekt då en osäkerhet kring framtida kulturpolitiska           
aktioner råder. Vad kommer bli gratis i framtiden? Samtidigt menar också           119

Hansson att reformen är exkluderande i viss mån och kan leda till segregering             
bland museer, han uttrycker hur fri entré har införts på museer som inte syns i               
media eller är lika populära som exempelvis Vasamuseet som är ett av reformens             
undantag. Detta menar Hansson sänder signaler om att museer med fri entré är för              

117 Fossbo, Hannes, “Publikökning även för museer som inte har fri entré”, Svt nyheter, publicerad på                
webben 5 januari 2017.  
118 Pressmeddelande, “ABBA The Museum blir helt kontantlöst i samarbete med MasterCard”, My Newsdesk,              
publicerad på webben 6 maj 201. 
119 Stockholms handelskammare (2015), “Privata museer lyfter Stockholms kulturliv”,  s. 8. 
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dem utan pengar medan Vasamuseet, Skansen och liknande är för dem som kan             
betala för entré.  120

ArkDes 
ArkDes är en förkortning för Arkitektur- och designcentrum och är en del av en              
statlig myndighet. Det ligger på Skeppsholmen i Stockholm och 2016 hade de 800             
497 besökare vilket var en markant ökning från året innan då de hade 360 680               
besökare. Museets årsredovisning från 2016 vittnar om en tidigare turbulent tid           121

för museet då den inleds med ett klargörande från regeringshåll att museet inte ska              
läggas ner, slås samman med annan verksamhet eller splittras utan istället skulle            
museet erhålla ett vidare uppdrag.  122

 
 
Diagram 1 ArkDes 

 
Källa: ArkDes Årsredovisning 2016 

 
Vår informant vid Arkdes menade vid frågan kring huruvida museets finansiering           
är hållbar att svenska museer har en unik och ”fantastisk” situation då staten inte              
förväntar sig att museer ska ordna med större del av sin finansiering. Hon ser en               
stor skillnad från hur detta fungerar internationellt. Informanten förklarar att de           
inte arbetar med sponsorer i särskilt hög utsträckning utan detta har endast skett i              
ett fåtal fall. Hon pekar ut två orsaker till detta. Den ena handlar om tidsskäl, det                

120 Stockholms handelskammare (2015), “Privata museer lyfter Stockholms kulturliv”,  s. 8. 
121 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
122 Dnr AM2017/20-1, ArkDes Statens centrum för arkitektur och design, Årsredovisning 2016, s. 4 
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är mycket tidskrävande att jobba med sponsorskap. Den andra orsaken är att            
sponsorer ofta har svårt att förstå innebörden i att arbeta med en statlig myndighet              
och vilka restriktioner det kan medföra. Under 2016 hade museet inga intäkter            123

från sponsring men under 2015 erhöll de 150 000 från sponsorer.  124

Som diagrammet ovan visar så erhöll museet drygt 86 procent av sina intäkter             
från statligt anslag och är bland de verksamheter som främst finansieras av            
skattemedel. 

Dansmuseet 
Dansmuseet grundades 1953 av Rolf de Maré som var barnbarn till grevinnan            
Wilhelmina von Hallwyl. Han hade ett stort intresse för dans och rörelse och             
under sina resor till bland annat Asien, Afrika och Nordamerika köpte han in             
föremål som senare kom att ligga till grund för museets samlingar. Museet            125

ligger på Drottninggatan i centrala Stockholm och under 2016 hade museet 97 169             
besökare.  Entrén kostar 120 kronor men är gratis för alla under 18 år. 126

I intervjun med informanten menar hon att finansieringen av museet inte kan            
ses som långsiktigt hållbar och att de behöver få in större medel för att säkra sin                
framtid. Hon öppnar för möjligheten att både söka sponsorer och bidrag för att             
öka museets finansiella medel. De har i nuläget inga sponsorer och har inte heller              
någon utarbetad policy rörande sponsring. Frågan kring vilka utmaningar som ses           
med arbetet kring sponsring och samarbeten besvarar hon med ”att veta vilken            
ände man ska börja” och ”att ha tid och rätt kompetenser för att lyckas”. De är                
positiva till sponsring men finner inte tid eller kunskaper för att påbörja            
samarbeten.  127

Vidare pekade även informanten ut en intressant aspekt rörande         
forskningsbidrag och hur den som undertecknar dessa anteckningar behöver vara          
disputerad vilket hon menar ställer ett högt utbildningskrav på mindre          
institutioner.  128

Museet valde att införa entréavgift till samtliga utställningsdelar under         
sommaren 2017 efter att tidigare erbjuda fri entré till den permanenta           
utställningen. Informanten berättar dock inte varför denna förändring skedde.  129

123 Intervju över mail med informant från ArkDes 6 mars 2018. 
124 ArkDes Årsredovisning, s. 52. 
125 Dansmuseets startsida > Om museet. 
126 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
127 Intervju över mail med informant från Dansmuseet 18 januari. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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Fotografiska 
Fotografiska definierar sig själva som en mötesplats för internationell och svensk           
fotografi. 2016 hade fotografiska 530 000 besökare. Förutom utställningar har          130 131

Fotografiska en restaurang, en butik, ett café, samt bedriver         
utbildningsverksamhet (t. ex. kurser för fotografer). På deras webbsida visas för           
närvarande sju företag upp och presenteras som deras samarbetspartners. Under          132

2016 hade Fotografiska 27 olika utställningar. Det kostar 145 kronor i entréavgift            
och de erbjuder fri entré till alla under 12 år.  133

Vi har sökt Fotografiskas ansvarige för samarbeten och sponsring men ej           
erhållit svar från denne för en intervju. Jan Broman, grundare till Fotografiska            
uttalade sig dock om fri entré-reformen och påtalar snedvriden konkurrens i en            
rapport från Stockholms handelskammare; 

 
Jag tror inte det finns något annat affärsområde där politikerna skulle våga sig in och göra en                 
liknande reform. Och de har inte funderat på vad denna reform gör för besöksnäringen. Det               
här med att det är ’vår konst’ och att ’vi äger den tillsammans’ är nonsens. Det mesta som                  
finns på Moderna Museet är donerat från medborgare i Sverige. Det är inget som vi köpt in                 
tillsammans. Varför ska Vasamuseet ta entré men inte Moderna Museet? Och vad kan vara              
mer gemensamt än Vasamuseet? Vi har betalat ganska mycket pengar för det tillsammans.             
Det finns ingen logik i det. Det som genererar pengar vill de inte ta bort. Det är ett                  
resonemang som haltar betänkligt.  134

Livrustkammaren, Skokloster & Hallwylska museet (LSH) 
LSH ingår i fri entré-reformen men tar avgifter för särskilda utställningar. Under            
2016 hade Livrustkammaren 454 670 besökare och Hallwylska museet hade 253           
982 besökare. I intervjun uppger informanten att LSH har en tydlig policy när             135

det gäller sponsring och samarbeten och att det nu ska tas fram en ny efter               
omorganisationen av myndigheten. Det framgår i intervjun att LSH har arbetat           136

aktivt med sponsring och att den vanligaste typen av sponsring är av utställningar             
men att planen är att myndigheten ska ha mer långsiktiga samarbeten med en             
treårig avtalsperiod. Informanten är tydlig med att det både är positivt med            137

sponsring och samarbeten, men att det är viktigt att ha en policy och någon som               
ansvarar för detta. När det kommer till utmaningarna med sponsring berättar           

130 Fotografiska Stockholm AB, Årsredovisning 2016, Bolagsverket,  s. 3. 
131 Fossbo, Hannes, “Publikökning även för museer som inte har fri entré”, Svt nyheter,  publicerad på webben 
5 januari 2017. 
132 Fotografiska > Om oss > Partners. 
133 Fotografiska > Besök > Biljetter. 
134 Stockholms handelskammare, Privata museer lyfter Stockholms kulturliv, s. 7. 
135 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
136 Intervju över mail med informant från LSH 7 februari 2018. 
137 Ibid. 
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informanten att det dels handlar om samarbetet inom organisationen, det är viktigt            
att ha ledningen med sig och om att förstå näringslivet och kunna argumentera för              
varför de ska sponsra kultur. Det beskrivs i intervjun som ett ömsesidigt            138

givande och tagande och avslutar med:  
 
ATT inse att sponsring – samarbeten är viktigt för verksamhetens utveckling framåt – att vi               
behöver vara flera som kan bidra med idéer, inriktning, innovation, entreprenörskap – Kulturen             
behöver öppna upp för andras intressen för att kunna bli angelägen och intressant.  139

 
Diagram 2 LSH  

 
Källa: LSH Årsredoving 2016 
 
Diagrammet visar en tydlig övervikt av anslag som den dominerande intäktskällan           
på runt 75 procent. Sponsringsintäkterna är för låga för att synas i diagrammet och              
i årsredovisningen framgår det att myndigheten mottagit 634 000 i sponsring- och            
barterintäkter, främst gick detta till en specifik utställning som visades på           
Livrustkammaren.   140

I årsredovisningen uppges att besöksantalet vid Livrustkammaren och        
Hallwylska ökade efter införandet av fri entré. LSH kompenserades med 11           141

miljoner kronor för reformen, de redovisade ca. 12 miljoner kronor under 2015 i             
entréintäkter.  142

138 Intervju, LSH.  
139 Ibid. 
140 Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, “2016 årsredovisning”, Stockholm,           
s. 32. 
141 Ibid. s. 11. 
142 Ibid. s. 31. 
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Moderna museet 
Moderna museet är en statlig myndighet som driver konstmuseum i Stockholm           
och Malmö. Museet i Stockholm är beläget på Skeppsholmen. Under 2016 hade            
museet 651 934 besökare och i och med fri entré-reformen så erbjuder de fri entré               
till samlingarna men tillfälliga utställningar är i regel avgiftsbelagda.  143

Det statliga anslaget stod 2016 för 71,7 procent av intäkterna vilket museet            
menar täcker lokalkostnader samt personalkostnader. För att vidare bedriva         
verksamhet måste museet införskaffa intäkter på annat vis så som biljettintäkter,           
sponsorer, lokaluthyrning, varuförsäljning mm. Efter införandet av fri entré så          144

kompenseras museet till viss del för inkomstbortfall med statliga medel men inte            
till fullo och därför redovisar de själva att de måste arbeta för att nå ett slags                
“blandekonomi”. De måste hitta alternativa inkomster framöver för att         145

verksamheten ska gå runt. 
Något som är särskilt signifikant gällande moderna museet är dess donationer.           

Under 2015 erhöll museet en donation på 52 miljoner kronor av två individer som              
önskade att museet skulle förvärva konstverk av samtida västerländska konstnärer          
verksamma utanför norden.  146

 

Diagram 3 Moderna museet 

 
Källa: Moderna museets Årsredovisning 2016  

143 Uppgiften om hur många som besökte Moderna museet 2016 skiljer sig åt, enligt Modernas årsredovisning 
s. 20 är det 635 000 besökare, men enligt Sveriges museer är det 651 934 besökare. 
144 Dnr MM 2016/174, Moderna museet, Årsredovisning 2016, s. 6 
145 Ibid. 
146 Ibid. s.11. 
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I diagrammet kan utläsas hur mycket intäkter de erhåller från varuförsäljning           
vilket ligger i framkant jämfört med resterande utvalda museer. De erhåller nästan            
2 procent i sponsring vilket uppgår till ca 3,9 miljoner kronor. 

Under intervjun med Moderna museet uppgav informanten att det statliga          
anslaget täcker 75 procent av verksamhetens kostnader, däribland lokalkostnader,         
lönekostnader och kostnaden för säkerhet. Hon tar upp möjligheten till          
anslagssparande och berättar att denna uppgår endast till 3 procent vilket gör det             
svårt att planera för oförutsedda kostnader och skapa ett överskott till           
nästkommande år. Vidare menar hon att det statliga anslaget inte följer de löpande             
kostnaderna och att detta innebär snävare marginaler.  147

På frågan om hur museet påverkats av fri entré-reformen ger informanten           
både ett positiv och problematiserande svar. Hon menar att det är en generös             
reform som kan öka intresset för konst och bidra till folkbildning men samtidigt             
menar hon också att kompensationen som museet erhåller för reformen inte är            
tillräcklig. Hon nämner både att den större publiken medför ökade kostnader samt            
att de märkt en förändring i besökares beteenden. Hon menar att trots den höga              
publiksiffran som reformen bidragit till så minskar entréintäkter till tillfälliga          
utställningar, antagligen nöjer sig besökare med att se samlingen menar hon, som            
alltså har fri entré.  148

Enligt informanten har museet i skrivande stund ca. 12 sponsorsamarbeten,          
dessa består både av intäktsgivande avtal och barteravtal, som alltså innebär ett            
utbyte av varor och/eller tjänster. Hon bekräftar att museet har en upprättad policy             
kring sponsring. På frågan kring hur museet synliggör sponsorer svarar hon att de             
exponeras på museets hemsida, på en sponsortavla i foajén, på väggen kopplad till             
specifik utställning och i trycksaker. Gällande svårigheter med sponsring tar          
informanten upp hur det är lättare att sälja kända namn till sponsorer men att deras               
uppdrag är att visa en bredd och presentera både kända och okända konstnärer.  149

Nationalmuseum 
Nationalmuseum är Sveriges största konstmuseum. Det är beläget på         
Blasieholmen i Stockholm och öppnade 1866. Museet får ett statligt anslag som            
står för drygt 78 procent av verksamhetens intäkter. Trots att en del av museets              150

uppdrag de erhållit från regeringen består i att förvärva konst så spenderar de             
ingen del av det statliga anslaget på att köpa in konst utan detta görs enbart från                
medel de erhållit från deras vänförening samt ifrån donationer avsedda just för            
inköp. 

147 Intervju över mail med informant från Moderna museet 20 mars. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Se diagram 4. 
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Under 2008 var museets kanske mest kända verk till salu, Rembrandts           
målning Batavernas trohetsed till Claudius Civilis. Målningen ägs av         
Konstakademin men har varit utlånad till Nationalmuseum sedan museet öppnade          
1866. Verket var 2008 försäkrat till ett värde av 750 miljoner kronor och             
Konstakademin hoppades sälja den för 300 miljoner kronor med villkoret att           
verket skulle skänkas till Nationalmuseum. Detta rör sig alltså om ett slags            
donation.   151

I uppsatsens inledande delar tas problematiken rörande Nationalmuseum och         
deras avtal med tidigare sponsorn BMW upp. Här rörde sig problematiken om hur             
avtalet utformats och det påvisades att museets framtida friheter skulle begränsas           
och därför reviderades avtalet.  152

I intervjun med Nationalmuseum svarade informanten på frågan om han anser           
att museets finansiering är hållbar, genom att ta upp hyreskostnaden till Statens            
fastighetsverk och hur Nationalmuseum och flertalet andra museer anser att          
hyreskostnaden är orimligt hög i förhållande till verksamhetens budget. Han          
menade att denna kostnad förhindrar museets arbete med utställningar och          
programverksamhet. Vidare förklarade han att museet ser fri entré-reformen som          
en möjlighet att nå nya målgrupper.  153

Informanten tog upp att museet har två så kallade barteravtal, som innebär ett             
utbyte av varor eller tjänster, med Grand hotel och Svenska dagbladet. Han            
menade att fler sponsringsavtal lär tecknas i och med museets öppnande under            
hösten 2018. Nationalmuseum innehar en policy rörande sponsring och vår          
informant säger att “En sponsor skall vara relevant till museets uppdrag,           
samlingar och värdegrund.” Synlighet för sponsorer kommer man överens om          154

gemensamt och vanligtvis synliggörs sponsorer i annonsering, sociala medier,         
pressmeddelanden och inbjudningar, men sponsorer kan också vara på plats          
utanför en aktuell utställning.  155

På frågan kring utmaningar rörande sponsring svarar informanten att museet          
inte kan säljas in som en vanlig annonsplats utan företaget köper in sig i ett               
sammanhang, som därigenom skapar en tillhörighet. Han tar upp hur          
kultursponsring inte är något stort i Sverige samt svårt att mäta och utvärdera.             
Vidare belyser han skattereglerna kring sponsring som något problematiskt.  156

Eftersom museibyggnaden på Blasieholmen stod stängd för restaurering under         
2016 blir diagrammet något missvisande. 
 
 

151 Hammarbäck, Peter, “Äkta Rembrandt till salu”, Svenska Dagbladet 5 mars 2008.  
152 Nygren (2015). 
153 Intervju över mail med informant från Nationalmuseum 13 februari 2018. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
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Diagram 4  Nationalmuseum 

 
Källa: Nationalmuseums Årsredovisning 2016 
 

Naturhistoriska riksmuseet  
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett centralmuseum. Museet          
är placerat nära universitetet i Stockholm i en byggnad uppförd 1916. Förutom            
utställningar finns även IMAX-biografen planetariet Cosmonova. Museet ingår i         
fri entré-reformen och det är gratis att besöka museet, men till Cosmonova är det              
en avgift för både vuxna och barn. Utöver detta finns även butik och restaurang.              157

På museets webbsida görs även reklam för event- och konferensverksamhet.          158

Myndigheten redovisar en besöksökning på 35 procent efter införandet av fri entré            
jämfört med året innan. I samband med ökat besöksantal redovisar museet även            159

ökade kostnader för slitage och personal och att kompensationen för fri entré inte             
täcker dessa ökade utgifter. Under 2016 hade museet 740 866 besökare och            160

detta var alltså drygt 200 000 fler än året innan.  
161

 
 
 
 

157 Naturhistoriska museets startsida > Besök museet > Cosmonova > Program.  
158 Naturhistoriska museets startsida > Besök museet > Möten och event i Naturens palats.  
159 Dnr: 2.2-647-2016, Årsredovisning 2016, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, s. 39. 
160 Ibid. 
161 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
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Diagram 5 Naturhistoriska riksmuseet 

 
Källa: Naturhistoriska riksmuseets Årsredovisning 2016 
 
Intäkter från anslag är ca. 65 procent av de totala intäkterna. Cosmonova står för              
ca. 5 procent. Sedan består diagrammet av flera mindre tårtbitar på några procent             
var, bland annat analystjänster och miljöbevakning. Statliga och ickestatliga         
bidrag utgår tillsammans ca. 18 procent, vilket innebär att den totala delen av             
intäkterna som utgörs av något form av anslag eller bidrag är över 80 procent.  

Under sponsringsintäkter redovisas för 298 000 kronor, varav följande företag          
har bidragit: Wasabröd (68 000 kronor), EON Försäljning Sverige AB (16 000            
kronor) och Sanofi (214 000 kronor). Sanofi är ett läkemedelsbolag som sponsrar            
museets webbplats för pollenprognoser och har enligt uppgift ca. 2 miljoner           
besökare årligen. När man besöker pollenrapporten.se i mars 2018 nämns inte           162

Sanofi, däremot skriver museet att de söker sponsorer för webbsidan.  163

Vi har sökt Naturhistoriska museet men ej erhållit svar för en intervju 

Nobelmuseum 
Nobelmuseet är ett registrerat aktiebolag under paraplyorganisationen Alfred        
Nobels minnesstiftelse. Det grundades 2001 som en tillfällig utställning för att fira            
100-årsjubileet av Nobelpriset. Detta var starten på ett permanent museum. Idag           
består museet av ett 40-tal anställda, de har en samling och en permanent samt              
tillfällig utställningsdel. Under 2016 registrerades 231 876 besökare.        164

162 Dnr: 2.2-647-2016, Årsredovisning 2016, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, s. .35. 
163 Pollenrapportens startsida >  Sponsorer.  
164 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
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Entréavgiften är 120 kronor för vuxna, fri entré för barn t. o. m. 18 år, 80 kronor                 
för studerande och pensionärer. Utöver museiverksamhet finns en butik och          165

även en bistro. Museet är beläget i det före detta börshuset i Gamla stan vilket ses                
som tillfälliga lokaler, även om museet har huserat där sedan starten. Planen är att              
bygga ett nytt Nobelcenter på Blasieholmen, som väckt stor uppmärksamhet i           
media, bland annat på grund av arkitekturen och rivningen av ett gammalt tullhus.             
Det finns i dagsläget inget datum för när huset står klart och man väntar i               
skrivande stund på besked från mark- och miljödomstolen.  166

På museets webbsida går det att hitta mer information om Nobelcenter. Där            
framgår det att projektet till största del är privatfinansierat av två stora stiftelser,             
Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.         
Bygget beräknas kosta 1,2 miljarder kronor, varav 800 miljoner kommer från de            
privata donationerna. När det gäller sponsring och samarbetspartner finns         167

museets huvudfinansiärer uppräknade på webbsidan. Huvudponsor är       
utbildningsföretaget EF Education First och de två största projektsponsorerna är          
den internationella kemikoncernen Akzonobel samt Stiftelsen för strategisk        
forskning. Medlen från Akzonobel går till utställningsverksamheten och Stiftelsen         
för strategisk forskning stödjer museets projekt Forskarhjälpen. Offentligt stöd         
erhålls från Stockholms stad, Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet.      

 168

Diagram 6 Nobelmuseum 

 
Källa: Nobelmuseums Årsredovisning 2016 

165 Nobelcenters webbsida > Besök museet > Planera ditt besök. 
166 Nobelcenters startsida > Om oss > Organisation.  
167 Nobelcenters startsida > Vårt nya hem > Finansiering.  
168 Nobelcenters startsida > Om oss > Partners.  
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Cirkeldiagrammet visar hur intäkterna är fördelade. Siffrorna är hämtade från          
årsredovisningen 2016 och visar hur stor del av intäkter som är offentliga medel,             
ca. 30 procent, emedan intäkter från verksamheten (t. ex. biljettintäkter, butik,           
event och bistro) uppgår till nästan 60 procent. Sponsring utgör ca. 8 procent.  169

När vi intervjuade vår informant på museet fick vi veta mer om hur museet              
arbetar med samarbeten. Svaret på den mer generella frågan om hur väl            
finansieringen i stort fungerar, besvarades med fokus på sponsorsamarbeten: 

 
Vi är inne i en förändringsprocess i och med att vi planerar att bygga ett nytt Nobel Center i                   
Stockholm. Planerna med hur vi även framöver kommer att arbeta med sponsorer känns             
genomtänkt och realistiskt.  170

 
I intervjun framgick det samtidigt att samarbeten alltid innebär utmaningar och           
när det gäller att synliggöra sponsorerna säger vår informant att ”Visibilitet och            
associationsrätt är två viktiga beståndsdelar i ett avtal.” Informanten         
understryker samtidigt att det finns utmaningar, det är viktigt att ett samarbete            
med ekonomiska åtaganden är hållbart och långsiktigt. En avgörande faktor är att            
sponsorn delar museets värderingar. På frågan om de har en policy för samarbeten             
får vi svaret att museet utarbetar enskilda avtal för varje partner.  171

Nordiska museet 
Nordiska museet härstammar från kulturhistorikern Arthur Hazelius samlingar        
från 1870-talet. År 1880 hade han samlat så många föremål att han bildade             
stiftelsen Nordiska museet, som även kom att inkludera friluftsmuseet Skansen.          172

År 1963 skildes Nordiska museet och Skansen åt och idag är museet Sveriges             
största kulturhistoriska museum med en samling på runt 1,5 miljoner föremål.           
Stiftelsen äger förutom den stora museibyggnaden på Djurgården flera andra          
fastigheter, över 400 byggnader med tillhörande parker och miljöer som de           
ansvarar för driften av, både i egen regi men också i samverkan med diverse              
lokala aktörer. Museet tar 120 kronor i entréavgift men erbjuder fri entré för alla              173

under 18 år.  Museet på Djurgården hade under 2016 255 000 besökare.  174 175

Nordiska museet är ett centralmuseum men har förblivit en stiftelse och inte            
en statlig myndighet, de erhåller ett statligt anslag som uppgår till 72 procent av              
verksamhetens budget. De äger sina över 400 fastigheter som inte faller i statlig             

169 Nobelmuseet AB, Årsredovisning 2016, Bolagsverket. 
170 Intervju över mail med informant för Nobelmuseet 18 januari 2018. 
171 Intervju Nobelmuseet.  
172 Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Nordiska museet 2016, Stockholm,  s. 2. 
173 Ibid. s. 2 
174 Nordiska museets startsida > Besök oss > Öppettider & entré. 
175 Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Nordiska museet 2016, s 3.  
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ägo och därigenom har museet ett stort ekonomiskt ansvar att sköta dessa - något              
som riskerar att bli undermåligt enligt statskontoret.  176

 
Diagram 7 Nordiska museet 

 
Källa: Stiftelsen Nordiska museet 2016 (årsredovisning) 
 
Vi har sökt Nordiska museet men ej erhållit svar för en intervju.  

Postmuseum     
Museet har funnits sedan 1906 och ägs idag av Postnord. Postnord är ett bolag              
som till 60 procent ägs av svenska staten och resterande 40 procent ägs av danska               
staten. Under 2016 hade museet 152 303 besökare vilket var en minskning från             177

156 921 besökare från tidigare år 2015. För vår undersökning har vi inte kunnat              178

hitta en specifik årsredovisning för museet, i Postnords egen årsredovisning finns           
inte heller något specifikt skrivet om museet. Däremot fick vi möjlighet att göra             
en intervju. På frågan om museets ekonomi är hållbar blev svaret att museet har en               
stabil finansiering med en budget på 3 år. Som privat aktör ingår Postmuseet             179

inte i den statliga fri entré-reformen och enligt informanten har museet inte            
påverkats negativt sedan införandet. De tar en entréavgift på 80 kronor (gratis för             
barn under 18 år) och de har snarare sett en ökning av besökare sedan fri entré                
infördes.  180

176 Dnr: 2013/222-5, Nordiska museet - ett centralmuseum i stiftelseform, Statskontoret 2014:9, s. 38. 
177 Postnords startsida > Investor relations > Finansiering. 
178 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
179 Intervju över mail med informant från Postmuseum 26 januari 2018. 
180 Ibid. 
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När det gäller sponsring uppger informanten att museet inte har några           
sponsringssamarbeten i nuläget och att de inte har en generell policy utan            
utformar enskilda avtal. Eventuella sponsringssamarbeten synliggörs genom       181

exempelvis omnämnande i text och logotyper på trycksaker.  182

Scenkonstmuseet 
Scenkonstmuseet öppnade under 2017 efter tre år av ombyggnation och hade           
således en hög procentuell andel av inkomster från statligt anslag, 93 procent,            
under 2016. Museet har dock en lång historia och har transformerats flertalet            
gånger sedan starten 1899 som Musikhistoriska museet, sedan Musikmuseet och          
senare även Musik- och teatermuseet. Museet drivs av den statliga myndigheten           183

Musikverket men museet omfattas inte av fri entré-reformen och tar därför ut en             
avgift på 140 kronor, de erbjuder dock fri entré för alla under 21 år samt för                
samtliga på onsdagar. I årsredovisningen anger museet att de arbetar aktivt för            184

att bredda finansieringen för att motverka framtida eventuella ekonomiska         
bekymmer, och ser positivt till privata donationer och lokaluthyrning.  

185

 
Diagram 8 Scenkonstmuseet* 

 
Källa: Musikverkets Årsredovisning 2016. *Museet var stängt under 2016 p. g. a. ombyggnation 

 
Vi har sökt museet för en intervju men ej erhållit svar.  

181 Intervju Postmuseum.  
182 Ibid. 
183 Musikverket, Årsredovisning 2016, s. 34. 
184  Scenkonstmuseets startsida > Besök oss. 
185 Musikverket, Årsredovisning 2016, s. 34-35. 
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Skansen 
Skansen är en stiftelse med staten som huvudman, men är inte ett av de utvalda               
centralmuseerna enligt informanten. På Sveriges museers riksförbunds       186

webbsida räknas dock Skansen som ett centralmuseum, de står även med i listan             
med museer som är med i centralmuseernas samarbetsråd. Skansen hade under           187

2016 cirka 1,3 miljoner besökare och toppar listan över Sveriges mest välbesökta            
museum det året. Skansen sägs vara ett av världens äldsta friluftsmuseum,           188

grundat av Arthur Hazelius år 1891. De har ett bestånd på ungefär 190 stycken              
kulturhistoriska byggnader samt en djurpark. På området finns ett flertal          189

restauranger och caféer samt flera butiker. Skansen är även värd för det omtyckta             
programmet Allsång på Skansen som sänds varje tisdag och lyfts särskilt fram i             
årsredovisningen. En av dessa tisdagar lockade Skansen över 19 000 besökare på            
en dag.  190

När det kommer till frågan om Skansen påverkas av fri entré-reformen           
framgår det i årsredovisningen från 2016 att styrelsen befarar att minskningen av            
besökare kan bero på detta. I årsrapporten skriver man att besökarna har minskat             
med 8000 jämfört med året innan, och enligt den egna statistiken är det lokala              
besökare från Stockholmsområdet som har minskat, medan antalet utländska         
turister ökat. Att fri entré-reformen har påverkat Skansen negativt framgår även           191

i intervjun men att det är svårt att fastställa hur stor del av minskningen som beror                
på reformen. Informanten ser en en risk att besökare väljer bort Skansen på grund              
av ekonomiska orsaker. Skansen har olika priser för entré beroende av årstid,            192

priserna varierar mellan 125-195 kronor för vuxna beroende på säsong.  
193

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186 Intervju över mail med representant från Skansen 5 mars 2018. 
187 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
188 Ibid. 
189 Intervju över mail med informant från Skansen 5 mars 2018 & Skansens startsida > Skansen året runt.  
190 Skansen , Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016,  s. 26. 
191 Ibid., s. 24. 
192 Intervju Skansen. 
193 Skansens startsida > Öppettider och priser.  
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Diagram 9 Skansen  

 
Källa: Skansens Årsredovisning 2016 

 
45 procent av intäkterna kommer från inträdesavgifter och årskort. Statliga bidrag           
från kulturdepartementet uppgår till nästan 30 procent. Värt att notera är att            
Skansen är en stiftelse med ett icke vinstdrivande syfte. När det gäller sponsring             194

finns ett flertal samarbeten uppräknade i årsredovisningen. Samarbeten som         
nämns är exempelvis nykterhetsförbundet IOGT-NTO och Konsumentföreningen       
Stockholm. Ett av Skansens kulturhistoriska byggnader fick ekonomiskt stöd         195

från Skyllbergs bruk och sponsrat material från Weber Saint-Gobain för en           
fasadrenovering. År 2016 redovisas ca. 9,7 miljoner kronor i sponsrade medel.          196

I cirkeldiagrammet syns hur detta motsvarar ungefär 4 procent av de totala             197

intäkterna. 
Skansens informant uppger att museet har få men långsiktiga         

sponsorsamarbeten, men att de har som mål att få in flera samarbeten. En             198

svårighet med att få in nya partners är att många tror att Skansen till största del                
finansieras av offentlig medel och vet inte om att det finns ett behov av externa               
medel. De har en sponsringspolicy och arbetar brett med sponsring i form av både              
finansiella medel såväl som materialsponsring, i vissa fall förekommer även          
barteravtal. När det gäller att synliggöra samarbeten uppger intervjupersonen att          
Skansen inte är en “exponeringsplats” utan samarbeten marknadsförs i         

194  Skansen , Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016, s. 24. 
195  Ibid. s. 25. 
196  Ibid. s. 25. 
197  Skansen , Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016,. 34. 
198  Intervju Skansen. 
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tryckmaterial, på webbplatsen och i sponsorernas egna kanaler. Det tar sig också            
uttryck i kundevent och andra arrangemang för sponsorerna. De största          
utmaningarna uppger intervjupersonen är dels att få tänkbara målgrupper att förstå           
att det finns ett behov av stöd, men också hur motprestationen ska planeras in i               
den löpande verksamheten. På Skansens webbplats finns en flik högst upp på            199

startsidan med mer information om samarbeten och sponsring, klickar man sig           
vidare finns information om att museet söker nya samarbeten och vilka olika sätt             
man kan stödja verksamheten på.  200

Statens försvarshistoriska museer  
Statens försvarshistoriska museer är en statlig myndighet med två museer,          
Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseet utanför Linköping.       
Besöksantalet ökade med nästan 50 procent sedan införandet av fri entré. 2016            201

redovisas 121 859 besökare på Armémuseum en ökning jämfört med året innan då             
de hade 86 112 besökare.  202

Drygt en miljon kronor redovisades som sponsorintäkter 2016. Utöver denna          
post ingår även bidrag från icke statliga aktörer där Saab under 2016 bidrog med              
531 000 kronor. Flygvapenmuseets samarbete med Saab är ett långsiktigt avtal           
som påbörjades under 2008 och beskrivs omfatta följande: ”Samarbetet med Saab           
AB omfattar även planering, underhåll och uppvisningsverksamhet med museets B          
17 (Saab 17A) samt support och utbildning av museets personal när det gäller             
JAS 39 Gripen-simulatorn”.  203

I budgetunderlaget för år 2018-2020 skriver myndigheten till regeringen att          
hyrorna från bland annat hyresvärden Statens fastighetsverk, är ohållbart på längre           
sikt. Detta på grund av prissättningen i form av marknadshyror. I och med ökade              
hyror, krävs dels ökade anslag men också att övrig verksamhet anpassas, med            
andra ord tas pengar från andra delar av verksamheten för att klara hyrorna . Där              204

lyfts också lokalernas historiska koppling till museiverksamheten. I        
budgetunderlaget beskrivs den långsiktiga ekonomiska konsekvensen av fri        
entré-reformen som bland annat inneburit att andelen som består av anslag           
beräknas att gå från 2015 års nivå på 82 procent av intäkterna till att år 2020 bestå                 
av 92 procent. Då fri entré-reformen inneburit en stor besöksökning kräver det            205

199 Intervju Skansen. 
200 Skansens startsida > Skansen året runt > Stöd oss/sponsring. 
201 Statens försvarshistoriska museer, Årsredovisning 2016, s. 5. 
202 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
203  Statens försvarshistoriska museer, Årsredovisning 2016, s. 32. 
204 Dnr: 91:1 -1.2.2/2017, Statens försvarshistoriska museers budgetunderlag för åren 2018-2020, 
Stockholm: Kulturdepartementet, s. 8. 
205 Ibid. s. 10. 
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mer resurser för att tillgodose den ökade efterfrågan. Från 2019 räknar           
myndigheten med ett underskott på ca. 2-3 miljoner kronor.   206

Samarbetsavtalet med Saab nämns också i underlaget, där det framgår att           
avtalet löper ut under 2018 och att myndigheten försöker att få det förlängt. De              
beskriver samarbetet som en viktig inkomstkälla för den löpande verksamheten          
samt investeringar.  207

 
Diagram 10 Statens försvarshistoriska museer  

 
Källa: Statens försvarshistoriska museers Årsredovisning 2016 
 
Den bild som tecknas i budgetunderlaget stämmer överens med de siffror som            
finns i årsredovisningen från 2016 där drygt 80 procent av intäkterna är anslag.             
Näst största intäktskällan är övrig avgiftsbelagd verksamhet på drygt 7 procent.           
Butiken på flygvapenmuseet genererar ca. 2 procent, nästan lika mycket som           
uppdragsverksamheten. Sponsringsintäkterna landar år 2016 på ca. 1 procent. Vi          
har sökt museet som avböjde medverkan. 

Statens historiska museer  
Myndigheten bestod 2016 av museerna Tumba bruksmuseum, Kungliga        
myntkabinettet och Historiska museet, varav de två senare är belägna i Stockholm.            
Sedan januari 2018 är Statens historiska museer och LSH en myndighet.           
Myndigheten har även konsultverksamheten Arkeologerna som tidigare låg under         

206 Dnr: 91:1 -1.2.2/2017, Statens försvarshistoriska museers budgetunderlag för åren 2018-2020, 
Stockholm: Kulturdepartementet,  s. 11. 
207 Ibid. s. 11. 
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Riksantikvarieämbetet. I förordet till årsredovisningen skriver överintendenten att        
man under året fattade besluta om att Myntkabinettet skulle lämna sina lokaler på             
Slottsbacken på grund av kostnadsskäl. Under 2016 redovisar museet 279 470           208

besökare vilket är en ökning med nästan 100 procent från 2015.  209

Myndigheten redovisade 581 000 kronor i sponsormedel. I en artikel från           210

2006 gick Historiska museet ut med nyheten att de skulle försöka hitta sponsorer             
för att finansiera fri entré på museet, även efter att dåvarande regeringen rivit upp              
reformen. I artikeln intervjuas dåvarande överintendenten som berättar att f. d.           211

kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth gått ut med att museerna själva får          
förvalta sina anslag och prioritera fri entré om de vill. I artikeln framgår det att               212

museet då hade ett barteravtal med Viasat History, ett samarbete som inte rörde             
som om sponsormedel utan utbyte av exponering, men det är annars svårt att hitta              
information om myndighetens sponsorsamarbeten. På SHMs egen webbsida finns         
ingen tydlig information om hur man kan stödja museerna, däremot finns           
information om att de är intresserade av sponsorer under när man klickar sig in på               
Livrustkammarens sida.  213

 
Diagram 11 Statens historiska museer  

 
Källa: Statens historiska museers Årsredovisning 2016 

 

208 Statens historiska museer, Årsredovisning 2016,  s. 5. 
209 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
210 Statens historiska museer, Årsredovisning 2016, s. 64. 
211 Brandel, Tobias, ”Sponsring för fortsatt fri entré”, Svenska Dagbladet 15 november 2006.  
212 Ibid. 
213 Statens historiska museers webbsida > Livrustkammaren.  
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Vid närmare granskning av deras intäkter visar cirkeldiagrammet att drygt hälften           
av intäkterna kommer från uppdragsverksamheten Arkeologerna, och utgör        
därmed den största delen av intäkterna. Runt 37 procent kommer från anslag.            
Intäkter från entréavgifter och visningar är under 1 procent.  

I och med sammanslagningen 2018 är myndighetens kontaktperson för         
sponsring samma person som arbetade med detta på LSH som nu har ansvar för              
hela SHMs arbete med dessa frågor. Därför finns ingen intervju med i detta             
avsnitt utan finns istället under LSHs avsnitt.  

Statens maritima museer  
Statens maritima museer är en myndigheten som ansvarar för fyra museer:           
Marinmuseum i Karlskrona, Järnvägsmuseet i Gävle och de två i Stockholm som            
denna studie tar upp: Vasamuseet och Sjöhistoriska museet. En stor skillnad           214

mellan de båda maritima museerna i Stockholm är antalet besökare 2016,           
Sjöhistoriska hade 204 900 besökare, medan Vasamuseet hade runt 1,3 miljoner           
besökare, båda museerna hade då ökat sitt besöksantal jämfört med året innan.            215

Dock var ökningen för Sjöhistoriska marginell, enligt myndigheten beror detta          
antagligen på att museet hade fri entré redan innan reformen. Vasamuseet är            216

undantaget från fri entré-reformen och tar därför fortfarande en entréavgift på 130            
kronor men erbjuder fri entré för alla upp till 18 år.  217

Diagram 12 Statens maritima museer  

 
Källa: Statens maritima museers Årsredovisning 2016 

214 Statens maritima museers webbsida > Om myndigheten. 
215 Dnr: 2.2-2017-222, Årsredovisning för Statens maritima museer 2016, s. 18. 
216 Ibid., s. 32. 
217 Vasamuseets webbsida.  
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Diagrammet visar att en stor andel (ca. 44 procent) av intäkterna kommer från             
entréavgifter och annan avgiftsbelagd verksamhet. När vi ställde frågan om          
verksamhetens finansiering är hållbar, svarade informanten från Vasamuseet att         
den är det tack vare att museet är välbesökt. Enligt intervjun upplevde museet inte              
heller att de påverkades av fri entré-reformen, men det förklaras delvis av att             
80-85 procent av besökarna är utländska turister. 2016 redovisades 882 000           218

kronor i sponsringsintäkter. I Årsredovisningen, och även i intervjun, nämns          219

samarbetet med Sandvik Material Technology för att byta ut Vasaskeppets bultar.          
I intervjun framgår det att samarbetet bestod av ett barteravtal som avslutades             220

vid årsskiftet 2017-2018. Annars är sponsringsverksamheten begränsad enligt        221

informanten. Samarbeten synliggörs där det är ”lämpligt”, i entrén finns          
exempelvis en förteckning över de som gjorde det möjligt att bärga skeppet och             
grunda Vasamuseet. Den största utmaningen med sponsring är enligt informanten:          
”Att vi är del av en myndighet och vi behöver hålla oss oberoende och opartiska.”              

Myndigheten har även tagit fram en policy för sponsringssamarbeten. I den            222

finns tydliga riktlinjer för hur en myndighet ska gå tillväga för att inleda och              
genomföra ett sådant samarbete. Dels regleras värdegrundsprinciper, exempelvis        
får myndigheten inte erhålla medel från politiska eller religiösa aktörer. Det står            
också att motprestationen från museets sida inte får överstiga värdet av medel från             
sponsorn. Sponsormedel ska inte användas för att täcka upp eller ersätta statliga            
bidrag som bekostar myndighetens kärnverksamhet.  223

Statens museer för världskultur  
Myndigheten Statens museer för världskultur, består av fyra olika museer, varav           
tre är belägna i Stockholm: Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och         
Östasiatiska museet. Årsredovisningen från 2016 inleds med ett förord av          
överintendenten där det ökade anslaget för perioden 2017-2020 beskrivs som en           
kortsiktig hjälp för museets svåra ekonomi. Intendenten skriver att ”kraftfulla          
åtgärder” på längre sikt behövs för att få bukt med de ekonomiska svårigheterna.            

För reformen avsätter regeringen 9 miljoner kronor för att kompensera museet.           224

Jämfört med året innan ökade anläggningsbesöken på museerna med 35           225

procent. I årsredovisningen gör myndigheten bedömningen att man tack vare fri           226

218 Intervju över mail med informant från Vasamuseet 8 februari 2018. 
219 Dnr: 2.2-2017-222, Årsredovisning för Statens maritima museer 2016, s. 45. 
220 Ibid., s. 11. 
221 Intervju Vasamuseet.  
222 Ibid. 
223 Dnr: 1.1-2013-1260,  Sponsringspolicy för Statens maritima museer, Statens maritima museer. 
224 Dnr: 90/2017, Årsredovisning 2016, Världskulturmuseerna, s. 3. 
225 Ibid., s. 46. 
226 Årsredovisning 2016, Världskulturmuseerna,  s. 8. 
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entré dels har fått fler besökare men även ”nya” besökare. Att nå fler men också               227

nya besökare är ett mål som är i enlighet med regeringsuppdraget och            
kvalitetskriterier för myndigheten. Under 2016 hade de tre museerna i          228

Stockholm 565 000 besökare tillsammans.  229

När det gäller sidoverksamheter omnämns arbetet med event och konferenser,          
där myndigheten ser det som en möjlighet att nå nya målgrupper. Fokus för             
arbetet är att det ska vara tydligt kopplat till museiverksamheten.  230

 
Diagram 13 Statens museer för världskultur 

 
Källa: Statens museer för världskulturs Årsredovisning 2016 
 
Mot bakgrund av överintendentens inledning till årsredovisningen kompletterar        
diagrammen bilden av hur viktiga anslagen är för myndighetens finansiering, som           
till 90 procent består av anslag. Myndigheten redovisade noll kronor i           
sponsringsintäkter 2016, året innan redovisade man 600 000 kronor i sponsring.           231

På myndighetens webbsida finns en sida med information om sponsring och           
samarbeten och det framgår att myndigheten gärna tar emot förslag på           
samarbeten: 

“Vi är öppna för olika typer av samarbeten och sponsring. Det hjälper oss att              
göra ännu fler spännande program och utställningar och ge värde till våra            

227 Årsredovisning 2016, Världskulturmuseerna,  s. 23. 
228 Ibid.,  s. 8 & 5. 
229 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
230Årsredovisning 2016, Världskulturmuseerna,  s. 14. 
231 Ibid., s. 54. 
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besökare. Vi erbjuder våra samarbetspartners attraktiva, skräddarsydda förmåner        
och spännande och annorlunda mötesplatser.”  232

Vi har sökt Statens museer för världskultur men ej erhållit svar för en intervju. 

Sven-Harrys konstmuseum 
Sven-Harrys konstmuseum är ett museum beläget i Vasaparken i Stockholm.          
Huset ritades av Wingårdhs arkitekter och består av flera delar. Dels har de en              
konsthall där tillfälliga utställningar visas, denna är belägen på bottenplan. På           
övervåningen visas samlingen av sekelskifteskonst. I huset finns också en          233

restaurang, en bar och en butik.  
Sven-Harrys konstmuseum hade 56 938 besökare under 2016. Entré till          

museet kostar 100 kronor eller 150 kronor inklusive visning av Sven Harrys hem             
på övervåningen. Bland deras sponsorer märks: Westmans uthyrningsservice,        
Spring Wine & Spirits AB, Lilla Akademien, MTAB. De tydliggör på sin hemsida             
vad de kan erbjuda sina samarbetspartners. Vi har sökt museet men ej erhållit             234

svar för en intervju. 

Tekniska museet 
Tekniska museet är en stiftelse och får sedan 1960-talet statliga bidrag och har ett              
nationellt uppdrag att förvalta det industrihistoriska och tekniska kulturarvet. De          235

är medlemmar i Centrala museers samarbetsråd. Under 2016 besökte 300 178           236

personer museet. Entré för vuxna kostar 150 kronor och barn mellan 7-19 år             237

betalar 100 kronor, barn under 7 år går in gratis. I inledningen av             238

årsredovisningen skriver museet att de inte omfattas av fri entré-reformen och att            
det överlag inte har påverkat deras besökssiffror. Däremot tros reformen inneburit           
ett minskat antal skolklasser till museet som i hög utsträckning väljer de statliga             
museerna som är gratis. Museet menar på att det vore rimligt att deras             
skolverksamhet skulle innefatta reformen, de lyfter det minskade intresset för          
teknikutbildningar som ett argument att lyfta Tekniska museet.  239

När det gäller sponsring arbetar museet med flera olika aktörer, och de visar             
bland annat upp deras logotyper på museets webbsida. I årsredovisningen står det            
om flera olika samarbeten med externa aktörer, däribland Google CS First och            
Clas Ohlson. För 2016 redovisar stiftelsen 960 000 kronor i sponsringsintäkter,           240

232 Statens museer för världskulturs webbsida > Myndigheten > Samarbeten och Sponsring. 
233 Sven-Harrys konstmuseum webbsida > Om oss.  
234 Ibid.  
235 Tekniska museets webbsida > Om Tekniska museet.  
236 Sveriges museers webbsida > Om oss > Samverkan >  Centralmuseernas samarbetsråd (CMS).  
237 Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
238 Tekniska museets webbsida > Besök > Öppettider och priser. 
239 Dnr: 19/17-1.7, Verksamheten 2016, Tekniska museet,  s. 6. 
240 Ibid.,  s. 50. 
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året innan, 2015, redovisades 2 885 000 kronor i intäkter. De skriver i             241

årsredovisningen om att försäkra en hållbar ekonomi att följande åtgärder          
vidtagits:  

 
För att säkra den långsiktiga finansieringen av museets verksamhet har museet bland annat             
medvetet arbetat med att öka egenfinansieringen genom att öka sina intäkter. Övriga            
verksamhetsintäkter dit t ex entréintäkter räknas har ökat med 24% sedan 2013.            
Entréintäkterna har under samma period ökat med 62%.  242

 

För hyreskostnader uppges en summa på 245 000 kronor (sedan 2008 förvaltar            
Tekniska museet sina egna byggnader), de hyr även ut lokaler till Polismuseet            
och Riksidrottsmuseet.  243

 
Diagram 14 Tekniska museet  

 
Källa: Tekniska museets Årsredovisning 2016 
 
I cirkeldiagrammet ser man att nästan hälften av Tekniska museets intäkter är            
statliga anslag. Den näst största intäkten kommer från entréavgifter på runt 20            
procent. Butiksförsäljningen består av ca. 5 procent av de totala intäkterna.  

Vi har sökt museet för en intervju men de valde att inte delta. 

241 Verksamheten 2016, Tekniska museet, s, 82. 
242 Ibid.  s. 75. 
243 Verksamheten 2016, Tekniska museet, s. 70. 
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Thielska galleriet 
Thielska galleriet är ett konstmuseum som ligger på Djurgården i Stockholm.           
Museibyggnaden var konstmecenaten Ernst Thiels hem fram till 1924. Museet          244

drivs som en stiftelse och hade 2016 ca 37 000 besökare. Det kostar 130 kronor i                
entré och de erbjuder fri entré till alla under 18 år. 

Vår informant ansåg att museet var underfinansierat. Han förklarade att          
statsbidraget som museet erhåller nästan räcker till hyra, personal och bevakning           
men att museet drar in nästan lika mycket själva och att dessa medel möjliggör              
utställnings- och programverksamheten. Informanten menar att på grund av att          
museet är underfinansierat så hämmar detta verksamheten.  245

Informanten ansåg inte att museet påverkats nämnvärt av fri entré-reformen          
utan istället har deras besökssiffror ökat något under de senaste åren. På frågan             
kring hur deras sponsringsamarbeten ser ut svarade han att det rör sig om             
ekonomiska bidrag till utställningsproduktion samt katalogproduktion och att de         
samverkar med ett större antal institutioner, föreningar samt andra aktörer. De har            
ingen utarbetad policy kring sponsring men han poängterar att det ska vara            
samarbeten som gynnar museet och som inte kan skada museets anseende.  246

Enligt informanten synliggör de sina sponsorer på webben, i trycksaker och i            
utställningsskyltar samt att de nämner sponsorer i samband med invigningar. På           
frågan kring utmaningar gällande sponsring svarade han att det är tidskrävande,           
många tackar nej och att summorna är ofta så låga att det inte motsvarar arbetet               
som lagts ner på att etablera kontakten.  247

Vikingaliv  248

Ett av de senaste museisatsningarna i Stockholm är Vikingaliv som öppnade i            
april 2017, beläget på Djurgården. Entré för vuxna är 149 kronor, barn mellan             
7-15 år betalar 120 kronor och museet erbjuder rabatt för pensionärer och            
studenter (130 kronor). Museet drivs som ett aktiebolag, Vikingaliv Djurgården          249

AB, och är ett privat initiativ och helt finansierat av ett hundratal privata             
donationer, enligt en intervju i Dagens industri. I artikeln framgår det att projektet             
drivs av en grupp entreprenörer som saknade ett renodlat vikingamuseum i           
Stockholm och målsättningen är att komma upp i 450 000 besökare årligen. I             
intervjun berättar en av grundarna om svårigheterna att locka finansiärer till ett            

244 Thielska Galleriets webbsida > Om Thielska > Om museet.  
245 Intervju över mail med informant från Thielska galleriet 22 februari 2018 
246 Intervju Thielska.  
247 Ibid. 
248 Då museet öppnade under föregående år har vi inte kunnat använda oss av deras årsredovisning, därför                 
finns inget diagram med. När det gäller de skriftliga källorna för denna del består de främst av tidningsartiklar                  
och information från deras webbsida. 
249 Vikingalivs webbsida > Besök oss > Öppettider och priser. 

58 



 
 

kulturprojekt, istället började man sälja idén om museet som en affärsidé, en            
förebild som nämns är Junibacken. De har inga egna samlingar utan fokuserar på             250

rekvisita och åkturen “Ragnfrids saga”. De originalföremål som finns är inlån från            
Historiska museet.  Museet har även en butik samt en restaurang.  251

I intervjun med informanten bekräftas informationen från intervjun i Dagens          
industri att museet är helt privatfinansierat med över 100 aktieägare. På frågan            
huruvida finansieringen är hållbar blev svaret att museet på sikt ska finansieras            
genom biljettintäkter, vilket ansågs som hållbart. En annan aspekt som belystes           252

i intervjun är frågan om fri entré-reformens eventuella påverkan, där svaret blev            
att informanten ser museibesöket i en bredare kontext än enbart konkurrens med            
andra museer. Informanten menar att museet konkurrerar med alla olika          
upplevelser och nöjen. När det gäller sponsringssamarbeten synliggörs dessa         
bland annat genom loggor på webbsidan och aktivt i utställningar, informanten           
betonade att synligheten ska vara ömsesidig, att att de “skapar synlighet för            
varandra i varandras kanaler”, som exempel nämndes företag vars kunder får           
rabatt på museet. Överlag tecknas en positiv bild av sponsringssamarbeten, på           
frågan om vilka de största utmaningarna är med sponsring, får vi följande svar:  

 
Jag ser inga större utmaningar när man väl fått igång ett samarbete. Det stora arbetet ligger                
inför att samarbetet är inlett; Vi vill vara väldigt noga kring hur samarbetet ska se ut och vad                  
de olika parterna har för skyldigheter men också rättigheter hos varandra […].  253

 

Informanten betonade även vikten av gemensam värdegrund och att museet          
nogsamt väljer samarbeten utifrån att de delar museets värderingar. 

Komparativ analys 
Här följer en komparativ analys av museerna i studien. Denna del är tematiskt             
uppbyggd i fem olika teman som vävs samman med studiens teoretiska ramverk            
(se figur 1 på s. 26). I vår teoretiska figur är triangeln med Bourdieus begrepp               
kulturellt och ekonomiskt kapital placerad överst då dessa begrepp kan appliceras           
på alla nivåer. Dessa begrepp kommer att användas löpande i flera av analysens             
avsnitt. Figuren är sedan uppdelad i tre rektanglar som symboliserar tre olika            
nivåer: samhället, museifältet och individen. Den komparativa analysen inleds         
med temat ”Breddad finansiering - museernas sociala värden” där museernas          
finansiering, sponsring samt likheter och skillnader mellan de privata och          
offentliga museerna diskuteras. Det avsnittet rör sig på en samhällsnivå och           

250 Lundegårdh, Peter, “Vikingatiden inspirerar till affär”,  DI Weekend 10 april 2017.  
251 Ibid. 
252 Intervju över mail  med informant från Vikingaliv 19 januari 2018. 
253 Intervju Vikingaliv. 
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använder Frey och Meiers begrepp om de sociala värdena. Därefter kommer           
avsnittet ”Motstridiga motprestationer - kulturellt och ekonomiskt kapital” där         
sponsring och motprestation behandlas. Sedan följer avsnitten ”Fri entré-reformen         
- heterodoxa mot ortodoxa” och “Problematik med ökade hyreskostnader” som          
båda främst rör sig på museifältets nivå. Analysen avslutas med avsnittet           
”Världsstjärnor på Stockholms museiscen?” där Freys begrepp       
världsstjärnemuseum,, den kompletta upplevelsen samt den privata efterfrågan        
behandlas. Det sista avsnittet rör sig både på museifältet samt på individnivå. 

I vår teoretiska figur använder vi rektanglar för att synliggöra på vilka nivåer             
de olika begreppen rör sig, men det är inga fasta linjer utan de går in i varandra.                 
Den komparativa analysen försöker med hjälp av dessa begrepp och          
nivåuppdelning tematisera och diskutera materialet. Den teoretiska figuren ska         
inte ses som ett försök att låsa de olika nivå nivåerna och begreppen, utan syftet är                
att det ska tydliggöra ramverket för den komparativa analysen. 

Breddad finansiering - museernas sociala värden 
Intervjuerna inleddes med frågan ”Anser du att finansieringen av verksamheten är           
hållbar?”. Där fick vi många olika svar. Moderna museet skriver kort om sin             
finansiella situation som statligt museum där över 70 procent av intäkterna består            
av statliga anslag, men att marginalerna trots höga anslag blir allt snävare på             
grund av ökade utgifter. Ett annat dilemma som lyfts i intervjun är att Moderna              
museet som myndighet inte har möjlighet att spara ett eventuellt budgetöverskott           
och spara för oförutsedda händelser. ArkDes svarade följande på frågan om           254

huruvida finansieringen är hållbar: 
 

Det är en stor och svår fråga att svara på. I en internationell jämförelse är situationen för                 
svenska museer fantastisk. Vi ser att många av våra systerorganisationer drabbats av stora             
nedskärningar och att staten i många länder förväntar sig att museerna ska ordna mer av sin                
finansiering själva. Så är det inte i Sverige. Samtidigt är vi en liten organisation med stora                
lokaler att fylla och hög förväntningar på att skapa ett högkvalitativt innehåll. Den balansen              
är inte alltid enkel.  

255

 
Svaret belyser flera intressanta aspekter. Dels tar informanten upp svenska          
museers unika situation där en hög andel finansieras av staten, dels tar hon upp att               
det trots detta finns svårigheter. Både Moderna och ArkDes svarar varken att            
finansieringen är hållbar eller inte, men nämner de utmaningar som finns. 

Vasamuseet svarade ja på frågan om finansieringen är hållbar, med          
hänvisning till deras stora besöksantal och de biljettintäkter detta genererar.          256

254 Intervju Moderna museet.  
255 Intervju ArkDes. 
256 Intervju Vasamuseet. 
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Även Postmuseet och Vikingaliv anser att de har en hållbar finansiering.           257

Vikingaliv svarar att deras mål är att finansiera verksamheten med biljettintäkter.          
LSH och Nobelmuseet gjorde tolkningen att frågan rörde sponsorsamarbeten          258

specifikt och inte verksamhetens ekonomi i allmänhet, men svarar att de har            
tydliga och välformulerade riktlinjer när det gäller externa medel och sponsring.           259

Det finns också flera av museerna som menar att deras finansiering inte är hållbar              
av olika skäl. Skansen svarar att de får ca. 30 procent i bidrag men att deras                
viktigaste inkomstkälla är biljettintäkter. Vården av Skansens många        
kulturhistoriska byggnader täcks inte av bidragen och museet önskar därför ökat           
stöd för detta arbete. Thielska galleriet anser att verksamheten är          260

underfinansierad, stiftelsen får statligt stöd men det räcker inte trots att de drar in              
lika mycket i egna intäkter. Nationalmuseum tar upp hyreskostnaderna till          261

Statens fastighetsverk som det främsta problemet när det gäller deras ekonomiska           
situation. Dansmuseet är tydliga med att finansieringen inte är hållbar på längre            262

sikt och öppnar upp för möjligheten att öka både de offentliga bidragen men även              
söka externa medel och sponsorer.  

De svar som studien fått in tecknar en brokig bild av finansieringen av             
museerna. Generellt verkar de statliga museerna uppleva en tryggare situation,          
emedan de mindre museerna såsom Thielska galleriet och Dansmuseet var tydliga           
med att deras inkomster inte räcker till. Nationalmuseum svarade att hyran är            
deras största ekonomiska bekymmer, denna problematik delas av flera av de           
statliga museerna i studien, vilket tas upp under avsnittet ”Problematik med ökade            
hyreskostnader”. 
 
Tabell 1: Översikt över museernas arbete med sponsring 

Museer Jobbar 
med 
sponsring/ 
barter 

Intäkter 
från 
sponsring/ 
barter 2016 

Intäkter 
från 
sponsring/ 
barter 2015 

Innehar 
policy 

Abbamuseet Ja - - - 

ArkDes Ja 0 150 000 Ja 

Dansmuseet Nej - - Nej 

Fotografiska Ja - - - 

257 Intervju Postmuseum. 
258 Intervju Vikingaliv. 
259 Intervju LSH, Nobel. 
260 Intervju Skansen. 
261 Intervju Thielska. 
262 Intervju Nationalmuseum.  
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LSH Ja 634 000  88 000 Ja 

Moderna museet Ja 3 932 000 4 533 000 Ja 

Nationalmuseum Ja 815 000 1 529 000 Ja 

Naturhistoriska 
riksmuseet 

Ja  298 000 398 000 - 

Nobelmuseum Ja 5 158 000 7 500 000 Nej  

Nordiska museet - - - - 

Postmuseum Nej - - Nej 

Scenkonstmuseet - - - - 

Skansen Ja 9 722 000 6 536 000 Ja 

Statens 
försvarshistoriska 
museer 

Ja 1 126 000 1 900 000 - 

Statens historiska 
museer 

Ja 581 000 349 000 Ja  

Statens maritima 
museer 

Ja 882 000 1 794 000 Ja 

Statens museer för 
världskultur 

Ja  0 600 000 - 

Sven-Harrys 
konstmuseum 

Ja - - - 

Tekniska museet Ja 960 000 288 5000 - 

Thielska Ja - - Nej 

Vikingaliv Ja - - Nej 

Källa: Siffrorna och uppgifterna i tabellen är hämtade från museernas årsredovisningar,           
intervjusvar samt i vissa fall från museernas webbsidor. Där uppgifter saknas markeras detta med              
ett streck (-). 
 
Tabellen är en översikt över de undersökta museernas arbete med sponsring. De            
allra flesta av de undersökta museerna arbetar med sponsring, men som           
cirkeldiagrammen synliggjorde i det föregående avsnittet utgör sponsring en         
marginell del av de totala intäkterna. Här finns en diskrepans mellan å ena sidan              
en vilja att arbeta med sponsring, å andra sidan redovisas överlag små summor             
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under sponsorintäkter. Genomgången i förra avsnittet visade även på en överlag           
positiv syn och vilja att satsa på sponsring, både från de privata såväl som              
offentliga aktörerna. Det verkar dock finnas en skillnad mellan hur positiva många            
av svaren är till sponsring och hur mycket pengar man faktiskt får in genom              
externa medel. Bland intervjusvaren återfinns olika förklaringar, flera av         
myndigheterna, bland dem Vasamuseet och ArkDes, uppger att det är krångligt att            
som offentlig myndighet arbeta med sponsring. Vasamuseet uppgav att det är           
svårt att arbeta med sponsring som myndighet då de måste hålla sig opartiska.             263

Det verkar råda en gemensam vilja båda från de privata såväl som de allmänna              
museerna att satsa på olika typer av sponsorsamarbeten. Det verkar råda en            
samsyn oavsett museernas ägandeform. Dansmuseet och Postmuseet var de enda          
som svarade nekande på frågan om de arbetar med sponsring. Dansmuseet uppgav            
att de inte har några samarbeten, att svårigheten med sponsring är att veta var man               
ska börja och att finna rätt kompetens. Thielska uppgav i intervjun att            264

summorna som sponsorer bidrar med kan vara så låga att det ofta inte motsvarar              
arbetet som läggs ner på att etablera en kontakt.  265

Nordiska museet väljer att redovisa bidrag med krav på motprestation som           
externa bidrag. Formuleringen avslöjar inte om det även rör sponsring, men den            266

antyder att museet får bidrag som kräver motprestation vilket kan tolkas som            
sponsorintäkter. Kan detta vara ett sätt att undvika att nämna sponsring, och varför             
vill de inte det i sådana fall? Tyvärr svarade de inte på vår intervjuförfrågan. En               
intervju hade kunnat bringa klarhet i frågan.  

Vid genomgången av sponsorintäkterna är det överlag försumbara siffror i          
sammanhanget och det väcker frågor kring varför det ser ut så. Intervjupersonerna            
är överlag positiva till sponsring och en majoritet av de undersökta museerna            
arbetar med sponsring. Förutom lagen om sponsring och dess krav på           
motprestation, kan man ställa sig frågande till om detta är det främsta skälet till de               
låga summorna. Jämför man de sedan med de offentliga bidragen och anslagen            
blir skillnaden ännu tydligare. Några nämner, som sagts tidigare, att det är svårt             
att arbeta med sponsring som myndighet. Höga anslag innebär också ett mindre            
behov, om man jämför med de privata, att söka större summor. Samtidigt vittnar             
även de statliga museerna om allt snävare marginaler.  

I Unescos rekommendation för museer 2015 skriver de i inledningen att deras            
definition av ett museum är en ”permanent institution utan vinstintresse”.          267

Denna definition innebär att flera av museerna i studien faller utanför           
definitionen, exempelvis Vikingaliv och Fotografiska. Deras definition, som        

263 Intervju Vasamuseet. 
264 Intervju Dansmuseet. 
265 Intervju Thielska. 
266 Nordiska museet, Årsredovisning 2016. 
267 Svenska Unescorådet (2016), Rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar,              
deras mångfald samt roll i samhället, antagen av unescos generalkonferens den 17 november 2015, s. 9. 
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världens ledande organ i kulturarvsfrågor, sätter en standard och är ett föredöme.            
Deras uttalande väger tungt, men i verkligheten hittar man flera satsningar som är             
privata och vinstdrivande. Vikingaliv är ett aktiebolag med förhoppningen om att           
säkra sina intäkter genom biljettförsäljning. Det är en intressant kontrast mellan           268

den formella definitionen och de många nya museerna som drivs som aktiebolag.            
Det belyser en problematik kring museibegreppet som Unesco använder. Det blir           
än mer komplext när man läser vidare i rapporten och ser att Unesco berör              
museernas finansiering och bidrag till samhällsekonomin. I deras rekommendation         
beskriver Unesco dels museernas ekonomiska roll i samhället, dels museernas          
egna ekonomiska situation. De skriver att medlemsländerna måste erkänna         
museernas positiva inverkan på ekonomin och turistnäringen, men även att många           
museer idag breddar sina inkomster genom sidoverksamheter. Det senare kan          269

vara en nödvändig såväl som frivillig åtgärd, men här varnar Unesco för att det              
riskerar att inverka på museernas huvuduppgifter och betonar att museerna i första            
hand inte ska bedömas utifrån sin ekonomiska prestation. Unesco betonar vikten           
av att ha olika finansieringsformer, från privata såväl som offentliga källor och            
skriver att museerna ska ha en ”välavvägd balans mellan de olika           
finansieringsmekanismerna”.   270

Förutom Unescos rader om de ekonomiska strategierna och brasklapparna         
om museernas finansiering, skriver de övervägande om museernas samhälleliga         
ansvar och roll. Rekommendationerna rör till största del kommunikation,         
utbildning, forskning och hur museerna ska stå till allmänhetens förfogande.          271

Dessa punkter som av Unesco beskrivs vara museernas huvuduppgifter, går att           
jämför med Freys fem sociala värden. I Unescos rapport framgår det tydligt,            
liksom Frey och Meier beskriver med sina fem värdekategorier, att museerna           
exempelvis har det som Frey benämner som utbildningsvärde och         
valbarhetsvärde. Även Frey, likt Unescos rekommendationer, betonar de sociala         272

värdena, och inte museernas ekonomiska betydelse och situation. Även om Frey           
erbjuder en lista med fem punkter i ett försök att ringa in dessa ”mjuka” värden är                
de svåra att mäta. Unesco betonar de sociala värden som museer har och även om               
finansieringen är en viktig fråga får detta inte ses som den viktigaste frågan. Syftet              
med museer är inte vinst i form av ekonomiska medel, även om Unesco erkänner              
att museerna kan ha en positiv inverkan på samhällsekonomin. Museerna står över            
det ekonomiska. Jämför man med Bourdieus teori om motsättningarna mellan det           
kommersiella och de vinstdrivande kulturnäringarna kan detta ses som ett tecken           
på att denna motsättning även finns inom museifältet.  

268 Intervju Vikingaliv. 
269 Svenska Unescorådet (2016), s. 12. 
270 Ibid. s. 15. 
271 Ibid. 
272 Frey & Meier (2006), s. 403. 
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Denna motsättning mellan det kommersiella och kulturella är inte ny. I           
bakgrunden nämndes de kulturpolitiska målen från 1974 som reviderats i          
omgångar sedan dess. I versionen från 1970-talet finns en formulering om att            
kulturpolitiken ska ”motverka kommersialismens negativa verkningar inom       
kulturområdet”. Detta mål levde kvar till de nya kulturpolitiska målen från 2009            
men visar på hur svensk kulturpolitik länge stod i konflikt med det kommersiella.            

Idag kan denna målsättning tyckas förlegad, i en tid då linjerna mellan             273

populärkultur och finkultur suddats ut. Samtidigt kan man skönja en motsättning           
bland de undersökta museerna. En motsättning som rör hur olika förutsättningarna           
ser ut beroende på finansieringsform. 

De privata museerna har helt andra förutsättningar. Vikingaliv som endast har           
varit verksamma i knappt ett år konkurrerar med de statliga museerna som har             
sina inkomster säkrade från år till år. De tävlar på samma arena, museifältet, men              
med olika förutsättningar. Kanske behövs det en större förståelse för          
kulturorganisationer som är helt privata och som utmanar det klassiska museet.           
Unescos uttalande väger tungt i sammanhanget, men rimmar illa med hur de            
privata aktörerna arbetar. Varför finns denna motsättning mellan att skapa en           
museiupplevelse och samtidigt gå med vinst? Är det just detta som Bourdieu talar             
om, att mycket av det kulturella kapitalet handlar om andra värden som inte kan              
översättas i pengar? Det är generellt inte fint att öppet tjäna pengar inom en sektor               
med högt kulturellt kapital, om man utgår från Bourdieu. De statliga museerna            
erhåller samtidigt stora summor i anslag, men i utbyte har de ett samhällsansvar             
att bevara och förmedla sociala värden, något ett privat museum inte har. De             
privata museerna innefattas inte heller av den nya museilagen. Å ena sidan kan             
man argumentera för att de privata museerna kan klassas som museer, å andra             
sidan finns både juridiska och finansiella distinktioner. 

I uppsatsens inledande delar beskrivs svårigheter gällande att arbeta i en           
politiskt styrd organisation med exemplet fri entré som varit under förändring och            
blir något museer får anpassa sig till. För besökare märks skillnaderna kanske            
främst i entréavgiften, där skillnaderna har blivit allt tydligare efter fri           
entré-reformen. Ett besök på Abbamuseet kostar 250 kronor för en vuxen, medan            
flera av de stora museerna, såsom Historiska museet, erbjuder gratis inträde. Detta            
kommer att diskuteras vidare i avsnittet om fri entré-reformen. För att summera            
avsnittet om breddad finansiering visar materialet en varierad bild av museernas           
ekonomiska situation. Flera upplever olika utmaningar när det gäller         
finansieringen, men det skiljer sig åt beroende på hur museet drivs. Frågan om             
behovet av breddad finansiering är därför inte möjlig att ge ett generellt svar på.              
Överlag är dock museerna positivt inställda till extern finansiering i form av            
sponsring, men redovisar trots detta inga större summor. Problemen som har lyfts            

273 Johansson (2017), s. 114. 
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berör också långt fler aspekter än enbart intäkter, såsom exempelvis hyrorna vilket            
kommer diskuteras vidare i ett senare avsnitt. 

Motstridiga motprestationer - kulturellt & ekonomiskt kapital  
Likt tabell 1 visade så sticker tre av museerna ut gällande intäkter erhållna av              
sponsorer under undersökningsåret 2016, Moderna museet, Nobelmuseet samt        
Skansen. De ansvariga för sponsring och samarbeten från dessa tre museer valde            
också att delta i våra intervjuer. Eftersom regelverket kring sponsring i Sverige            
fastslår att en likvärdig prestation måste möta den erhållna summan för att på så              
vis vara avdragsgill så inkluderade vi frågan; ”Hur synliggör ni era sponsorer och             
samarbetspartners?” Moderna museet exponerar sina sponsorer på museets        
webbsida, på en specifik tavla i foajén som är tillägnad sponsorer samt i             
trycksaker, både allmänna samt de kopplade till specifika utställningar.         274

Nobelmuseet svarade att det skiljer sig beroende på avtal men att ”visibilitet och             
associationsrätt” är av vikt för båda parter. Skansen betonar i sitt svar att             275

friluftsmuseet inte är en exponeringsplats och att de därför visar sponsorer främst            
på deras webbsida, i trycksaker och i de aktiviteter som de utför tillsammans med              
sponsorn. De menar dock att sponsorn har all rätt att exponera samarbetet i deras              
egna kanaler.  Exponeringen tycks bli likvärdig den på Moderna museet.  276

Nationalmuseum är de enda som under intervjun tar upp skattereglerna som           
ett problem vilket också är en faktor som kan påverka. Informanten tog upp just              
hur regelverket komplicerar på grund av avdragsrätten. Det blir dyrare att           277

donera till ett museum eftersom en donation regleras skattemässigt annorlunda än           
sponsring som är avdragsgill men då kräver en motprestation som ska vara            
likvärdig den aktuella summan. Eftersom regelverket för sponsring är likadant          278

vare sig det rör sig om kultursfären eller idrottsvärlden kan man väcka frågor             
kring exponering då det framstår som enklare att exponera sponsorer inom idrott.            
Som konsument av idrott finns en vana att se sponsorer i detta sammanhang             
medan sponsorer på museer gjorts i mer begränsad utsträckning, exempelvis så           
har specifika donatorer visats upp i entréer och så vidare men reklam så som den               
kan synas vid exempelvis en fotbollsplan har inte synts i det museala rummet.             
Exponeringen har traditionellt sett annorlunda ut trots att reglerna är likadana. Det            
finns traditionellt inga motståndare som hävdar att sponsorer påverkar idrottares          
prestationer, likt diskussionen kring huruvida en sponsor får lov att påverka en            
utställning på ett museum. 

274 Se avsnitt om Moderna museet. 
275 Intervju Nobelmuseet.  
276 Intervju Skansen. 
277 Intervju Nationalmuseum. 
278 Dnr/målnr/löpnr: 131 476491-09/111, Kultursponsring,  Skatteverkets skrivelser. 
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Museer har stort symboliskt kapital, de offentliga museerna får pengar, som           
Weil påpekar, utan att behöva argumentera varför de bör erhålla dessa.           279

Museernas höga anslag kan ses som ett tecken på deras kulturella kapital.            
Nationalmuseum kostsamma renovering kan ses som ett exempel på detta. De           
statliga museerna får anslag varje år, deras uppdrag styrs i regleringsbrev, men när             
det gäller hur centralmuseerna argumenterar för ökade anslag i årsredovisningen          
nämns i de fall som undersökts snarare argument om praktiska aspekter. De            
erhåller alltså pengar för att uppfylla sina uppdrag givna av kulturdepartementet           
men söker utökade medel för praktiska skäl såsom hyra. 

En av de vanligaste motprestationerna är att ge sponsorer synlighet i           
trycksaker, skyltar och på webbsidan. Det är ett tecken på att sponsorer betalar för              
att synas i en viss kontext. Eftersom regelverket fastslår att summan museet            
erhåller ska vara likvärdig med motprestationen så blir exponeringen i denna           
kontext värdefull. Detta kan kopplas till det som tas upp i uppsatsens inledande             
delar gällande Bourdieus symboliska värden. Externa finansiärer betalar för att          
synas i ett visst sammanhang och denna handling sätter ett typ av värde på museet.               
Det kan också kopplas vidare till Weils frågeställning kring huruvida ett museum            
är ”värt vad det kostar”. De olika sociala värdena utgör ett bra komplement till              280

Weils uppmaning att kunna svara på frågan vad ett museum bidrar med. De frågor              
Weil lyfter om att museerna måste kunna rättfärdiga sin plats i samhället och de              
anslag de erhåller. Sponsorskap såväl som anslag kräver en motprestation. En           
motprestation måste man värdera och kunna ”sälja” in, oavsett om det är att leva              
upp till ett regleringsbrev eller intäkter från externa medel. För att kunna            
rättfärdiga stora anslag såväl som externa medel, måste museerna kunna sätta ord            
på sitt värde. Det Weill lyfter är att museerna allt för länge har klarat sig undan                
den frågan. De nya, privata initiativen utgör en intressant kontrast just för att de              
inte får anslag för sin verksamhet. I ljuset av detta är det intressant att jämföra               
summorna museer erhåller i sponsring, som ofta är väldigt marginella sett till            
verksamhetens budget, med de summor som de erhåller i statligt anslag.           
Regeringsuppdraget är en sorts motprestation för anslaget. 

Motsättningen mellan det kulturella fältet och det ekonomiska kan skönjas i           
några av intervjusvaren, LSH svarade när det gäller sponsring att “Kulturen           
behöver öppna upp för andras intressen för att kunna bli angelägen och            
intressant.” Det kan tolkas som ett tecken på denna åtskillnad mellan           281

näringslivet och kulturen, men att det finns en vilja att närma sig varandra.             
Sponsring enligt detta uttalande ses som ett sätt att närma sig näringslivet genom             
att blir bättre på att förstå vad andra målgrupper vill ha. Bourdieu skriver om det               
komplicerade förhållandet mellan kulturens och det kommersiellas skilda världar         

279 Weil (1995). 
280 Ibid., s. 347. 
281 Intervju LSH.  
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och spelregler, citatet kan ses som ett exempel på just detta. LSH är en statlig               
myndighet och behöver inte få in stora summor via externa medel, men verkar se              
externa samarbeten som ett sätt att bredda sin publik och bli relevant för fler.  

Thielskas informant sade som många andra att sponsring inte får skada           
museets anseende, här lyfts museet som en institution med högt anseende. Detta            
kan ses som ett tecken på denna motsättning som Bourdieu talar om där det              
kommersiella ses som fult i kulturkretsar och att de kommersiella aktörerna inte            
känner sig bekväma i de kulturella rummen. Det märktes också bland           
intervjusvaren en önskan om att sponsorer ska dela museets värderingar. Det           
verkar då otroligt att svenska museer skulle följa British museums exempel där de             
erhållit externa medel från tidigare sponsorn inom tobaksindustrin. Frågan om          282

anseendets vikt går i linje med Bourdieus kulturella kapital, där pengar inte alltid             
är det primära, utan andra faktorer som blir viktiga statusmarkörer. Vikingaliv           
som då istället är helt privatfinansierat och är ett projekt utan statlig inverkan, blir              
istället ifrågasatt som museum. Det finns vissa tydliga markörer. Anseendet ett           
museum får genom sitt innehav av en prestigefull konstsamling står i kontrast mot             
ett museum som Vikingaliv som är en helt igenom kommersiell verksamhet med            
endast inlånade originalföremål. Vikingaliv är ett helt nytt museum, de har inte            
någon samling som grund för sin verksamhet. De som anser att samlingen är             
museets hjärta har möjligtvis svårt att se den nya vikingasatsningen som ett            
“riktigt” museum.  

Ett annat privat museum, Nobelmuseet, drivs precis som Vikingaliv som ett           
aktiebolag, men har en samling och samlar aktivt. En intressant skillnad är att             
Vikingaliv inte erhåller några offentliga medel, medan Nobelmuseet gör det. Av           283

vårt material framgår det inte om Vikingaliv har försökt att få offentligt stöd för              
sin verksamhet, i intervjun tar informanten upp att de inte erhåller statliga bidrag             
just för att de är en privat verksamhet. Det är en intressant skillnad, vilket tyder               284

på att det inte främst är hur museet styrs som påverkar möjligheten att få              
offentliga bidrag. Detta kanske ses som ett tecken på hur olika anseende museerna             
har, om man ser statliga medel som ett slags kvitto på högt anseende. Det som               
talar för att offentliga anslag är synonymt med anseende och kvalité är att de stora,               
statliga museerna får höga anslag, som vår genomgång visat. En skillnad mellan            
dessa två privata museer är att Vikingaliv saknar en egen samling, med tanke på              
den gängse definitionen av vad ett museum är (jämför med Unesco eller ICOM) är              
samlingen en viktig egenskap för att klassas som ett museum. Anseende i            
museivärlden kan vara innehållet i samlingen, men också det historiska, är det            
rättvist att jämföra en helt privatfinansierad nysatsning som Vikingaliv med det           

282 Doward, Jamie & Gerretsen, Isabelle, “Ditch tobacco sponsors, health experts warn cultural institutions”              
The Guardian 30 april 2016. 
283 Se avsnitt om Nobelmuseum.  
284 Intervju Vikingaliv. 
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statliga Historiska museet? Frågan blir också intressant i ljuset av den diskussion            
som förs inom museivärlden om museernas roll och behov av förändring, där Nina             
Simons teori om deltagande museum är ett inlägg i debatten. Lyssnar man till             
Simon bör vi lämna det klassiska museet, rikta fokus från samlingar till            
besökarna. Kanske är Vikingaliv ett steg mot detta Simon efterfrågar.  

Vikten av anseende och rätt värderingar är en genomgående tråd när det gäller             
externa samarbeten i våra intervjusvar. Det kulturella kapitalet väger i vissa fall            
högre än att sälja museets anseende för pengar som kommer från en tvivelaktig             
källa. Det skulle också skada samarbeten med framtida seriösa sponsorer. De låga            
intäkterna på sponsringssidan kan förklaras på olika sätt, det kan vara de praktiska             
skäl som intervjupersonerna har nämnt (regelverken för myndigheterna,        
skatteregler för sponsring), men det kan också finnas outtalade förklaringar.          
Samtidigt finns det en åtskillnad mellan å ena sidan kulturvärlden och å andra             
sidan näringslivet. Det symboliska kapitalet värderas inte på samma sätt eftersom           
Bourdieu menar att det är kontextberoende. Utgår man ifrån att dessa världar är             
frånskilda men möts i den ekonomiska överenskommelsen som sponsring innebär,          
kräver det att man gemensamt ska komma överens om ett värde för motprestation             
och exponering. Regelverket kring kultursponsring menar att dessa värden måste          
uppnå jämlikhet, alltså för att något ska räknas som sponsring istället för gåva och              
därigenom vara avdragsgillt, så måste den ekonomiska summan mötas med en           
motprestation som anses likvärdig. Men hur ska man värdera något så komplext            285

som ett museums värde? Det gäller att kunna värdera den kulturella verksamheten            
i ekonomiska termer. I ett sponsorsamarbete står inte ett museum utanför           
näringslivets spelregler utan måste istället nå en överenskommelse. I ljuset av           
detta verkar flera institutioner som har en högre andel av sin finansiering i form av               
sponsring bättre på att värdera sin verksamhet. Museerna måste gå in i förhandling             
med externa finansiärer prissätta exponering i deras lokaler eller användandet av           
deras varumärke. Det är samtidigt en förenkling att endast tala om kultursponsring            
som ett sätt att prismärka kultur, snarare skulle det kunna beskrivas som en             
växelverkan mellan det kulturella och det ekonomiska kapitalet. När Vasamuseet          
ingår ett barteravtal för att få nya skruvar till skeppet, är det inte endast en               
affärstransaktion. Varför vill man som företag bistå med material? De får något i             
retur, exempelvis synlighet och ett sammanhang där man vill att företagets namn            
ska vara med. Värdet i att synas i en museal kontext består av flera lager och är                 
inte endast en affärsmässig uppgörelse utan handlar om ett komplext värdesystem           
av kulturellt och ekonomiskt kapital.  

En slutsats att dra utifrån diskussionen under detta avsnitt om motprestationer           
är att regelverket för sponsring försvårar arbetet med extern finansiering för           
museerna. De små summor som redovisas när det gäller externa medel och att             

285 Dnr/målnr/löpnr: 131 476491-09/111, Kultursponsring,  Skatteverkets skrivelser. 
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våra informanter har uttryckt att det finns flera svårigheter med kravet på            
motprestation och regelverket, kan ses som ett tecken på denna problematik. Om            
målet är att sponsring och gåvor ska öka inom museisektorn krävs det att man dels               
ser över lagstiftningen för sponsring, dels ser över beskattningsreglerna för gåvor           
och gör det mer fördelaktigt. Detta är en ideologisk fråga, antingen ser man ett              
behov av att bredda finansieringen på andra sätt än med bidrag och anslag, eller så               
ser man risker med detta. Riskerna kan vara att man inte längre ser anslag och               
bidrag som självklara, om en stor förändring skulle ske och tvinga museerna att             
blir mer beroende av externa medel istället. Samtidigt efterlyser Unesco att           
museerna bör ha en diversifierad finansiering. Det är en balansgång och vår            
undersökning belyser flera sidor av hur komplex frågan om breddad finansiering           
är. Den visar också att det finns ett behov av mer pengar, även om den inte är lika                  
akut för alla museer i studien. Överlag efterfrågas mer resurser och ett sätt att lösa               
detta är genom att bredda finansieringen av museerna. 

Problematik med ökade hyreskostnader 
Ett problem som diskuterats under de senaste åren av flera museer är hyrorna till              
Statens fastighetsverk. Vår studie har bekräftat att det är ett problem för flera av              
de undersökta museerna. Elva av de 21 museer i urvalet har Statens fastighetsverk             
som hyresvärd. Dessa är statliga museer med undantag från Thielska galleriet som            
drivs som en stiftelse med staten som huvudman. En återkommande problematik           
som tas upp under våra intervjuer är just hyreskostnaderna och hur dessa sväljer             
en stor del av det statliga anslaget. Det är alltså pengar i ett kretslopp. 

Både Thielska galleriet samt Nationalmuseum uttrycker hur hyreskostnaderna        
står för en hög andel av verksamhetens budget. Informanten från Thielska           
galleriet menar att deras statliga anslag nästan täcker museets basala kostnader för            
lokaler, löner och bevakning. Vår informant från Nationalmuseum uttrycker en          
oro för hyreskostnaderna, främst med anledning av museibyggnadens restaurering         
och de ökade kostnaderna som detta innebär. Nationalmuseums hyra till statens           
fastighetsverk ökar med flera hundra procent efter flytten tillbaka in i det            
nyrenoverade huset, dessa pengar kompenserar staten museet för, för att sedan ta            
ut hyra och då ta tillbaka summan till staten igen.  286

Statens historiska museer uttrycker i deras årsredovisning från 2016 också en           
oro kring de ökade hyreskostnaderna. Under året fattades det beslut om att lämna             
lokaler på Slottsbacken i gamla stan som Kungliga myntkabinettet tidigare huserat           
i. Detta på grund av fastighetsrelaterade kostnader. Myndigheten valde att placera           
Kungliga myntkabinettet i Historiska museets lokaler på Östermalm för att på så            

286 Dellert, Mattias, “Efter renoveringen: Nationalmuseums hyra höjs med flera hundra procent”, Svt Nyheter, 
publicerad 2017-06-12. 
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vis frigöra dessa tidigare medel som spenderats till hyra. Ett annat känt exempel             287

på denna problematik är den debatt som uppstått efter regeringens förslag att slå             
samman Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet med syftet att spara         
pengar. Den främsta anledningen till Världskulturmuseernas ekonomiska       288

situation beror på höga hyror och en sammanslagning beräknas kunna skära ner på             
hyreskostnaderna.  289

Den bakomliggande förklaringen till problemet med höga hyror förklaras         
främst av den reform som genomfördes på 1990-talet av de statliga fastigheterna.            
Syftet var att effektivisera och reglera hyrorna enligt marknadsprinciper. Det var i            
samband med denna reform som Statens fastighetsverk bildades som har hand om            
statens kulturhistoriska fastigheter. För många museer har marknadshyrorna        290

skapat ekonomiska svårigheter, som exemplet med Världskulturmuseerna visar.        
Systemet med marknadsanpassade hyror har kritiserats från flera håll. Bland annat           
från politikern Olle Wästberg som själv var med och skapade systemet. Han säger             
i en intervju med Svt från 2017 att meningen aldrig var att pressa upp hyror för att                 
kunna ta ut en vinst utan att förhindra slösaktighet bland myndigheter och att             
statens skulle agera garant för de kulturellt värdefulla byggnaderna, därför skulle           
dessa tillhöra staten. Wästberg är särskilt kritisk till hur avtal inte preciserats            291

kring finansiering av en byggnad innan en ombyggnation sker, som i fallet med             
Nationalmuseum. Han menar att finansieringen måste säkerställas på förhand.         
Vidare talar Wästberg om begreppet ”armlängds avstånd” och menar att detta inte            
bör appliceras när det kommer till ekonomin. Den menar Wästberg är ett ansvar             
för kulturdepartementet och är en förutsättning för att bevara starka          
museiinstitutioner i Sverige.  292

Thielska galleriet har uttryckt en önskan att köpa deras lokaler av Statens            
fastighetsverk för att på så sätt framöver spara pengar eftersom museets styrelse            
anser att marknadshyrorna är alldeles för höga. Museets chef säger i en intervju             293

med Svt att drygt en tredjedel av deras anslag går tillbaka till staten i form av hyra                 
till Statens fastighetsverk och att ifall hyran skulle höjas så skulle detta påverka             
verksamheten negativt och riskera exempelvis nedskärningar av personalen.        294

Artikeln exemplifierar med fallet Prins Eugens Waldemarsudde, konstmuseet som         

287 Statens historiska museer, Årsredovisning 2016, s. 5. 
288 Stiskalo, Sandra, “Medelhavsmuseet, Östasiatiska och Etnografiska kan bli ett”, Svt nyheter, publicerad på              
webben 30 september 2016. 
289 Richter, David, “Världskulturmuseerna i Stockholm flyttar ihop enligt förslag”, Sveriges radio, publicerad             
på webben 30 september 2016,  
290 Westerlund, Håkan, Statlig fastighetsförvaltning, lärdomar från den svenska reformen, Kungliga tekniska            
högskolan, TRITAFOB, Rapport 2014:2. 
291 Dellert, Mattias, “Marknadshyror för museerna kritiseras – av mannen bakom systemet”, Svt nyheter,              
publicerad på webben 31 maj 2017.  
292 Ibid. 
293 Dellert, Mattias, “Museet: Hyran sväljer en tredjedel av våra anslag”, Svt nyheter, publicerad på webben 16                 
januari 2017. 
294 Ibid. 
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tidigare tillhört Nationalmuseum men som under 2015 själva tog över sina lokaler            
från Statens fastighetsverk. Statens fastighetsverk släppte äganderätten till museet         
efter hänvisning till Prins Eugens testamente. Denna förändring har varit mycket           
positiv för verksamheten och lett till besparingar som chefen Karin Sidén, chef vid             
Waldemarsudde menar är av stor vikt för den konstnärliga och museala           
verksamheten. Thielska galleriets informant uttrycker en önskan att finna         295

externa medel för att köpa byggnaden, exempelvis filantroper eller privata          
donatorer som kan säkerställa summan för att köpa byggnaden samt en större fond             
för att också säkerställa det framtida underhållet. Tekniska museet förvaltar          296

sedan 2008 sina egna byggnader, huvudbyggnaden äger museet medan         
intilliggande flyglar ägs av staten men har gett museet avgiftsfritt arrende på            
obegränsad tid. Det är ett intressant exempel på hur olika det kan se ut när det                297

gäller ägandeformen och disponering av statliga fastigheter. Ett problem som kan           
uppstå när museet själv förvaltar sin byggnad är att det kan innebära oväntade             
eller stora utgifter. Det är exempelvis svårt att föreställa sig att Nationalmuseum            
skulle ha möjlighet att bekosta den omfattande renoveringen på egen hand. I det             
upplägget finns en ekonomisk trygghet i att staten äger fastigheten och därmed har             
ansvar för underhållet. Samtidigt, som materialet visar, finns problem även med           
detta upplägg. Sammantaget kan man konstatera att kostnader för lokaler är en            
stor del av utgifterna och har skapat problem för flera av de undersökta museerna. 

Det främsta problemet när det gäller hyrorna går att härleda till Statens            
fastighetsverk och de marknadsmässiga hyror de tar ut efter den reform som            
genomfördes under 1990-talet. Vår undersökning har visat att detta är ett högst            
aktuellt och relevant problem för flera av de statliga museerna. Detta är något som              
kommer att fortsätta vara ett problem om inget görs från politiskt håll. Det belyser              
också en paradox där statliga pengar snurrar runt mellan olika myndigheter och            
får konsekvensen att trots höga anslag får museerna jobba med snäva marginaler. 

Fri entré-reformen - heterodoxa mot ortodoxa 
Fri entré-reformen är ett exempel på en tydlig skillnad mellan de privata och             
offentliga museerna i studien. Biljettintäkter och annan avgiftsbelagd verksamhet         
är en viktig inkomstkälla för flera av museerna. Nobelmuseet hade nästan 60            
procent av sina intäkter från avgiftsbelagd verksamhet, såsom biljettintäkter,         
evenemang och från butiksförsäljning (Diagram 6). Myndigheten Statens        
maritima museer redovisar att nästan hälften (ca. 44 procent) av intäkterna           
kommer från entré och visningar, vilket förmodligen förklaras av Vasamuseet som           
är undantaget reformen och tar ut en entréavgift. Skansen som är en stiftelse utan              

295Dellert, Mattias, (16 januari 2017). 
296 Ibid. 
297 Tekniska museet, Årsredovisning 2016, s. 70. 
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vinstintresse redovisar en liknande siffra för intäkter från biljetter och avgifter           
(Diagram 12). Ett annat museum som har relativt stor del av intäkterna från             
biljettförsäljning är Tekniska museet som redovisar ca. 20 procent. Tekniska          
museet tar även upp effekterna av fri entré-reformen i sin årsredovisning. De har             
märkt av en minskning av skolklasser som besöker museet på egen hand, och             
menar att detta beror på att skolklasserna hellre väljer de museer som är gratis.              298

Detta tycker museet är problematiskt och menar att deras skolverksamhet borde           
innefattas av reformen. Ett argument för detta är, enligt museet, att väcka intresse             
för teknik hos barn och unga och genom detta också öka antalet sökande till              
tekniska utbildningar.   299

De statliga museerna som innefattas av fri entré-reformen har kompenserats          
för bortfallet det innebär, som tidigare nämnts. Diagrammen över de statliga           
museerna visar att de flesta i långt högre utsträckning är beroende av statliga             
anslag och bidrag. Före införandet av fri entré var flera privata museer oroliga för              
att det skulle innebära snedvridna konkurrensvillkor. En aspekt som framgick i           300

våra intervjuer var att de flesta privata aktörerna inte märkte någon större skillnad             
i besöksantal efter införandet, med undantag för Skansen. Som presenterades i           
materialredovisningen märkte Skansen en minskning av svenska besökare vilket         
de tror kan förklaras av reformen. Samtidigt ökade deras internationella besökare.           
De andra privata museerna i studien verkar dock inte ha märkt av eller redovisat              
att de har påverkats negativt av reformen. Exempelvis Vikingaliv menar att det är             
svårt för dem att se en eventuell påverkan då de öppnade efter att reformen redan               
genomförts. Informanten tror att museet inte påverkas av reformen men att deras            
museum går bort för besökare som letar efter gratisalternativ. I intervjun såg de             
sig konkurrera främst med andra nöjen i närheten och inte enbart andra museer.   301

Flera av de statliga museerna som innefattas av fri entré-reformen redovisar           
en markant uppgång i besökarantal som redovisats i föregående kapitel,          
exempelvis Statens historiska museer som ökade med 66 procent jämfört med året            
innan. Det ökade besöksantalet kräver samtidigt mer resurser, de         302

kompenserades av regeringen för bortfallet av biljettintäkter, men några av          
museerna spår, eller har redan märkt av, att andra kostnader kommer att öka i och               
med att antalet besökare ökat. Detta är något som bland annat Naturhistoriska            
museet, Statens försvarshistoriska museer och Världskulturmuseerna tar upp i sina          
årsredovisningar och budgetunderlag. De har märkt av ökade kostnader på grund           

298 Tekniska museet, Verksamheten 2016, s. 4. 
299  Ibid., s. 6. 
300 Langert, Danielle,“Succé för fri entré på museum”, Svt nyheter, publicerad på webben 18 januari 2017. 
301 Intervju Vikingaliv. 
302 Statens historiska museer, Årsredovisning 2016,  s. 44. 
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av besöksökningen som därmed ökar behovet av bemanning, lokalvård samt          
kostnader för övrigt slitage.  303

Ett argument för fri entré-reformen som nuvarande kulturministern betonade         
är tanken om folkbildning och att nå nya besöksgrupper. Kulturministern          304

uttryckte det som att sänka trösklarna för de som vanligtvis inte besöker museum.             
Denna idé om museer som viktiga för det stora flertalet, kan ses som ett led i en                 
folkbildningstanke. I intervjun med Moderna museet gav de följande svar på           
frågan om fri entré och hur det påverkat dem: ”Att erbjuda en av Europas främsta               
samlingar av modern och samtida konst kostnadsfritt till en bred publik är            
naturligtvis en generös reform som på sikt kan öka intresset för konst och kultur i               
allmänhet samt fungera folkbildande”. Informanten på LSH svarade att         305

reformen är viktig för deras mål att nå ut till ”alla”. Även Nationalmuseum             306

talar om reformen som ett sätt att nå nya målgrupper. Målet och argumentet att              307

nå nya besöksgrupper liknar det som kulturministern använde inför reformens          
återinförande, att reformen handlar om att öka intresset och nå fler. Det ligger en              
folkbildningstanke bakom dessa uttalanden och knyter an till Freys sociala värden,           
i det här fallet museernas utbildningsvärde. Freys sociala värden är något som            
värdesätts av samhället i stort, oavsett om man väljer att besöka ett museum eller              
ej.  

Tanken om folkbildning går även att knyta an till Bourdieus kulturella kapital,            
som Broady påpekade är en alternativ översättning på svenska bildningskapital.          
Besitter man kulturellt kapital besitter man bildning. I Bourdieu och Darbels           
undersökning av besökare på franska konstmuseer konstaterade författarna att det          
inte främst är entréavgiften som är det största hindret för ett besök, utan det de               
beskriver som symboliskt kapital. Aspekter såsom utbildningsnivå och        
förförståelse för konst visade sig vara avgörande faktorer. Bourdieus slutsatser          308

kring vikten av det symboliska kapitalet istället för entréavgiften som största           
hindret, ställer dessa påståenden om folkbildning i ett kritiskt ljus. Museerna har            
som mål att bredda och nå nya målgrupper, men man kan ställa sig frågande till               
om det är just entréavgiften är det största hindret. Risken är att man missar de               
verkliga orsakerna till att besökare väljer att inte besöka museerna. Debatten           
handlar till stor del om att museerna ska vara relevanta för fler, men frågan är om                
man bör peka ut entréavgiften som den främsta boven i dramat.  

303 Statens museer för världskultur, Årsredovisning 2016, s. 8, Naturhistoriska riksmuseet, Årsredovisning            
2016, s. 17, & Dnr: 91:1 -1.2.2/2017, Statens försvarshistoriska museers budgetunderlag för åren 2018-2020,              
Stockholm: Kulturdepartementet, s. 11. 
304 Kulturminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelande från regeringen, publicerad på Regeringskansliets 
webbplats den 2 februari 2016. 
305 Intervju Moderna museet. 
306 Intervju LSH. 
307 Intervju Nationalmuseum. 
308 Bourdieu & Darbel (1991), s. 113. 
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Att slopa entréavgiften har lett till en stor besöksökning för flera av museerna,             
men enligt de tidigare uppföljningar som gjorts av den förra reformen visar en             
splittrad bild av hur väl fri entré fungerar sett till målet att nå nya besökare.               
Statens kulturråd fick uppdraget att utvärdera reformen från 2005 i en rapport            
publicerad 2006. Där konstaterade man att besöksantalet på de berörda museerna           
ökade med sammanlagt 159 procent det första året och även andelen           
förstagångsbesökare ökade märkbart. Rapporten drar även slutsatsen att        309

reformen har bidragit till en breddad publik, en slutsats baserad på vad museerna             
själva uppgav. Men alla delade inte uppfattningen om reformens positiva utfall.           310

2013 presenterade myndigheten för kulturanalys en promemoria med uppdraget         
att följa upp besöksmönster och besöksutvecklingen. I den lyfts ett mer försiktigt            
förhållningssätt fram, och Kulturrådets utvärdering från 2006 ifrågasätts, främst         
då det inte gjordes en mätning innan reformen infördes vilket gör det svårt att              
mäta och jämföra resultat. Myndigheten för kulturanalys menar att avsaknaden          311

av data gör det omöjligt att bevisa om och hur fri entré påverkar besöksmönster,              
även om det står klart att det ökar besöksantalet, konstaterar man att            
museibesökarna fortfarande inte utgör ett “tvärsnitt av befolkningen”. Mot         312

bakgrund av bristfälliga bevis för fri entré-reformens faktiska effekter, ställer sig           
myndigheten tveksam till att återinföra reformen och föreslår att man bör pröva            
andra sätt att nå ut till fler.   313

Det är inte bara myndigheten för Kulturanalys som är tveksamma. I samband            
med återinförandet av reformen publicerade Stockholms handelskammare en        
rapport om de privata museiinitiativen i Stockholm och hur de såg på            
återinförandet av reformen. Abbamuseets dåvarande VD sade följande:  

 
I princip öppnar de bara upp för fri entré på de museer som de vet är sådana som kommer                   
lågt ner på den här målgruppens besökslista. Det är jättefina museer, men bland målgruppens              
vänner och bekanta och i medierna är det inte dessa museer det skrivs om. Så detta är bara                  
ytterligare ett sätt att säga att de som har pengar får gå till Vasamuseet och Skansen, men ni                  
får gå till de här andra museerna som vi har gjort gratis för er.   314

 
Detta är ett exempel på en kritisk röst mot reformen från de privata museernas              
sida. Abbamuseets VD menar att man inte kommer att nå den målgrupp man säger              
sig vilja nå med reformen. Han menar att budskapet blir att man genom att göra               
just dessa museer gratis säger man indirekt att de med lite pengar för nöja sig med                

309 Statens kulturråd, Fri entré till museer - Utvärdering av frientréreformen till vissa statliga museer, rapport                
oktober 2006, s. 4-5.  
310 Statens Kulturråd (2006), s. 5.  
311 Myndigheten för kulturanalys, Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag,             
överlämnad till regeringen 2013, rev. 2014. 
312 Myndigheten för kulturanalys (2013, rev. 2014), s. 18. 
313 Ibid. s. 19. 
314Abbamuseets chef i intervju i Stockholms handelskammares analys: 2015-01, Privata museer lyfter            
Stockholms kulturliv,  s. 8. 
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de museer som är gratis, medan de som har råd kan gå på vilka museer de vill. Här                  
ifrågasätts inte bara reformen och dess effekter, utan den ifrågasätts också ur ett             
ideologiskt perspektiv. I rapporten påtalas snedvridna konkurrensvillkor, men        
abba-museets VD lyfter även en social aspekt i citatet. Han kritiserar förslagets            
mål att nå nya grupper och menar att det är något som kommer gynna de som                
redan besöker museerna. Detta argument visar på hur olika förslaget tolkas och            
den ideologiska problematik som finns. De argument som de statliga museerna           
lyfter om folkbildning och att nå nya målgrupper, kritiseras här.  

Ett annat exempel som väcker frågor kring fri entré-reformens utformning är           
urvalet. Endast vissa av de statliga museerna ingår i reformen. Moderna museet            
och Nordiska museets intäkter består till ca. 70 procent av statliga anslag. Då             
Nordiska museet inte är statligt ingår de inte i reformen. Detta kan ses som ett               
exempel på den kritik som lyfts från de privata museerna, att reformen inte riktigt              
lever upp till den idé om folkbildning och tanken om att det vi gemensamt              
finansierat via skattsedeln ska vara tillgängligt för alla utan extra avgifter. Om            
man argumenterar utifrån ståndpunkten att skattefinansierad kultur ska erbjuda         
gratis entré, kan man mena att även de andra museerna som inte är statliga men               
som får höga anslag, borde ingå. Nordiska museet är dessutom ett centralmuseum            
med särskilt uppdrag att förvalta vårt gemensamma kulturarv.  

För att återgå till frågan om vilka besökare som gynnas av reformen, är detta              
en problematik som Frey och Meier lyfter. De menar att det är problematiskt med              
skattesubventionerad fri entré av den anledningen att de som missgynnas av fri            
entré är de skattebetalare som inte utnyttjar den. Frey och Meier föreslår att             
medborgarna istället får kulturvouchers att använda, för att göra finansieringen          
mer riktad åt vad medborgarna vill ha. Denna kritik och detta förslag går rakt in               315

i en känslig, högt ideologiskt förankrad diskussion om vad kulturpolitiken bör,           
och inte bör, göra. Det är en tydlig ideologisk skiljelinje mellan den kulturpolitik             
som nuvarande regering tror på och den kritik som lyfts i rapporten från             
Stockholms handelskammare. I rapporten från Stockholms handelskammare       
diskuteras just den problematiken om hur långt politiken ska gå och hur mycket             
politikerna ska påverka. 

I teoriavsnittet nämns också prissättningen på museer av Frey och Meier. De            
beskriver priserna som oelastiska och indikerar att det finns en möjlighet att öka             
sina intäkter genom att öka entréavgifter utan att detta skulle påverka antalet            
besökare negativt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är museiupplevelsen en vara          316

man är beredd att betala lite mer för. Detta är intressant när man ser              
prisskillnaderna bland museerna, där de kostar besökarna från 0 kronor till 250            
kronor för ett besök. Bland de museer som ingår i fri entré-reformen har             

315  Frey & Meier (2006), s. 411. 
316  Ibid., s. 401.  
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visserligen antalet besökare ökat, men samtidigt går det bra för de privata            
museerna. Genomgången visade också att biljettintäkter är en viktig inkomstkälla          
för flera av museerna. Detta är inte ett bevis för att det Frey menar med oelastiska                
priser, men det belyser hur komplext prissättningen på museerna är och att man             
kan anlägga olika perspektiv på vad ett museibesök bör kosta och hur det ska              
bekostas. 

Nya tider väcker nya frågor och fri entré-reformen är ett exempel på en             
konflikt som finns inom museifältet idag. Fri entré-reformen har sina tydliga           
motståndare och visar på hur debatten spänner sig över olika ideologiska           
perspektiv och lösningar. För att beskriva motsättningen kring frågan om fri entré            
är Bourdieus begrepp om det heterodoxa och ortodoxa relevant. Striden står           317

mellan de privata initiativen och de offentliga, klassiska museerna. De klassiska           
museerna är de ortodoxa och de privata museerna kan ses som de heterodoxa, de              
som vill förändra. Striden rör sig främst på ett ideologiskt, politiskt plan. Fri             
entré-reformen väcker både kritik och lyfts som ett verktyg att nå fler. Att det              
främst rör sig om en ideologisk fråga kan förstärkas av den bild våra intervjuer              
tecknar om hur de privata museerna har påverkats av reformen. Flera av de privata              
museerna, och även Vasamuseet som inte innefattas av reformen, menar att de            
inte påverkats nämnvärt av den. ArkDes däremot skriver att det är för tidigt att              318

dra slutsatser kring reformen, huruvida besöksökningen beror på den eller inte.           
Farhågan om att reformen skulle innebära snedvriden konkurrens verkar inte          
stämma för de museer som deltagit i våra intervjuer. Det är endast Skansen och              
Tekniska museet som menar att de påverkats negativt till viss del, Tekniska med             
sina skolklasser och Skansen som sett en minskning av svenska besökare. 

Konflikten om fri entré handlar om att vinna besökarna. Det handlar också om             
ideologiska ställningstaganden. De heterodoxa utmanar de ortodoxa och striden         
handlar om kapital i olika former. Att vinna besökare handlar om ekonomiskt            
kapital för de museer som är beroende av intäkterna. För de museer som ingår i fri                
entré-reformen blir det snarare en symbolisk vinst där strävan att nå fler besökare             
handlar om att uppnå värden såsom folkbildning och att nå nya målgrupper. Det             
handlar inte bara om en konflikt mellan de privata och offentliga aktörerna, utan             
det rör sig om att nå olika sorters kapital. Konflikten mellan det kommersiella och              
kulturen blir synlig genom den skillnad som reformen skapar mellan de olika            
museerna. De slåss alla om att vinna besökare men vinner olika typer av kapital,              
den kulturella bildningstanken står mot det kommersiella, ekonomiska kapitalet.         
Men gränserna är inte alltid skarpa, Vasamuseet, som både erhåller höga anslag            
och får in stora summor på biljettintäkter, är ett exempel på det. Fri             
entré-reformen kan därför sägas handla om långt mer än politiska åsikter om            

317 Broady (1998) s. 20. 
318 T. ex. Nobelmuseum, Thielska & Vikingaliv, uppgifter från intervjuerna. 
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huruvida staten ska subventionera kultur eller inte. Det är en reform som handlar             
om museernas ekonomiska såväl som kulturella kapital och hur dessa värderas           
och förhandlas.  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt på en delvis splittrad bild av reformen.           
Samtidigt visar det också på stark kritik och ideologiska motsättningar. Det som            
förut togs som självklart, vad ett museum är, ifrågasätts idag på olika sätt.             
Samlingarna som tidigare var själva fundamentet är inte längre det mest självklara            
vilket flera av de nya museisatsningarna som denna uppsats behandlar är ett            
tecken på. Motsättningarna handlar om anseende, pengar och besökare. 

Världsstjärnor på Stockholms museiscen?  
Diagram 16 Besöksantal undersökta museer 2016 
 

 

 
Källa: Siffrorna är hämtade från Sveriges museers statistik samt museernas årsredovisningar 
2016.   319

 
Ett verktyg för att förstå den kommersiella sidan av museer är Freys begrepp             
världsstjärnemuseum. Det kan tyckas missvisande att jämföra museerna i         
Stockholm med världsmuseer som Louvren, men begreppet belyser hur museerna          
arbetar med kommersiella metoder för att bygga sitt varumärke och          

319 Besöksantalet redovisas här per museum, och inte per myndighet. Siffrorna för Nationalmuseum är för 
deras tillfälliga utställningar som visas medan museet är stängt. Vikingaliv hade inte öppnat 2016 och 
Scenkonstmuseet var stängt. Abbamuseet och Fotografiskas besökssiffror är från nyhetsartikel (se resp. 
museum i genomgången). 
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attraktionskraft. Ett världsstjärnemuseum måste uppfylla ett flertal kriterier. När         
Frey beskriver hur ett museum uppnår en status värdig en världsstjärna, har            
museerna uppseendeväckande byggnader, är ofta välbesökta turistmål och har         
kända föremål som man inte vill missa. Här blir Louvren och Mona Lisa ett              320

exempel Frey nämner, kanske världens mest kända museum och konstverk. För att            
göra ett försök att applicera begreppet på den svenska museiscenen och           
Stockholm är Vasamuseet ett exempel på ett välbesökt museum. 2016 kom           
Vasamuseet på andra plats över mest välbesökta museum, strax efter Skansen.           321

På Vasamuseet är en majoritet av besökarna utländska turister. Kanske är           322

Vasamuseet och Skansen tacksamma kandidater till att kallas för världsstjärnor.          
De har båda något unikt, Skansen är ett av världens största friluftsmuseum med en              
unik samling av hus och gårdar från hela Sverige. Med pedagoger i de olika husen               
som agerar i tidsenlig klädsel får besökarna röra sig i en levande, kulturhistorisk             
miljö. Vasamuseets byggnad sticker ut, med sina master på taket ser man museet             
från långt håll även när från andra sidan vattnet. Under 1980-talet utlyste man en              
arkitekttävling, och det vinnande förslaget invigdes 1990. Förutom den pampiga          323

byggnaden som sticker upp längs med Stockholms horisont, är det ett museum            
med främst ett stort föremål, Vasaskeppet. Det är inte bara en fascinerande            
historia om hur man lyckades bärga skeppet, utan Östersjöns sammansättning av           
salt- och sötvatten gör det till en av få platser i världen där man kan hitta så                 
välbevarade trävrak. Läser man diagrammet sticker dessa två museer ut rejält           324

när det gäller besöksantal. För svenska mått mätt kan de klassas som svenska             
museistjärnor. Deras unikhet bidrar också till att leva upp till begreppet. 

När det gäller Freys begrepp den kompletta upplevelsen som knyter an till            
världstjärnebegreppet, menar han att museerna måste erbjuda mer än bara          
museiupplevelsen. Både Vasamuseet och Skansen erbjuder evenemang, butik och         
restaurang. Skansen är intressant sett med hjälp av Freys begrepp, då det är en              
helhetsupplevelse bortom den vanliga museiupplevelsen att besöka Skansen. Det         
är inte bara “gamla hus” utan pedagogerna, guiderna, lever ut den historiska            
miljön genom klädsel och att de uppmuntras att göra tidsenliga sysslor. Det finns             
flera caféer, restauranger och butiker. Glasblåsarverkstaden är ett exempel på där           
man kan få se traditionell glasblåsning i en kulturhistorisk miljö. Det finns även             
ett akvarium, djurpark och det populära tv-programmet Allsång på Skansen lockar           
alltjämt en stor publik. Dessa är exempel på aktiviteter som det Frey beskriver             325

som den kompletta upplevelsen. Skansen erbjuder långt mer än ett traditionellt           

320 Frey (1998), s. 114-115. 
321Sveriges museer, “Landets museer slog nytt besöksrekord 2016”, Pressmeddelande publicerad på Sveriges 
museers webbsida 12 januari 2017. 
322Intervju Vasamuseet.  
323 Vasamuseets webbsida > Vasas historia > Museet.  
324 Sjöhistoriska museets webbsida > Marinarkeologi > Vrak i Östersjön.  
325 Skansen, Årsredovisning 2016. 
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museibesök. Flera av de nya museerna satsar också på mer än den traditionella             
museiupplevelsen. Vikingaliv har en historisk åktur som en stor del av           
upplevelsen. Fotografiska har både café och restaurang samt håller utställningarna          
öppna sent (23.00 på vardagar, 01.00 på helgerna). De nya museerna           326

omvärderar den klassiska museiupplevelsen och kan sägas sträva efter den          
kompletta upplevelsen i sitt utbud. Abbamuseet är ett annat exempel, där museet            
ligger tillsammans med restaurang, butik och hotellverksamhet. Museiupplevelsen        
baseras mycket på interaktiva delar. De nya museerna skiljer sig inte enbart ur ett              
ekonomiskt perspektiv, hur de finansieras, utan tenderar att i högre grad leva upp             
till Freys idé om den kompletta upplevelsen. De traditionella museerna har de            
kända verken och föremålen som lockat besökare till Skansen, Nationalmuseum          
och Vasamuseet. De nya museerna visar hur museiupplevelsen kan utmanas och           
ta sig nya uttryck. Samtidigt är de privata initiativen också tvungna att hitta nya              
sätt att utveckla verksamheten för att dra in pengar. 

Den kompletta upplevelsen som begrepp belyser likt Freys teori om          
världstjärnemuseum den kommersiella verksamheten inom museibranschen. Den       
betonar vilka delar utöver själva museiverksamheten som lockar besökare och          
bidrar till upplevelsen. Den kompletta upplevelsen blir än mer relevant i en tid då              
antalet turister ökar, däribland många kryssningsfartyg. Turismen i Sverige har          
stadigt ökat de senaste åren. Den kompletta upplevelsen och även Frey och            327

Meiers begrepp om privat efterfrågan belyser fler aspekter av turismen. Privat           
efterfrågan handlar bland annat om hur mycket tid man kan lägga på ett             
museibesök samt de omkostnader för hotell och uppehälle det innebär. Den           328

kompletta upplevelsen kan ge en besökare som har kort tid på sig att besöka en               
stad ett paket. Är man bara några timmar på ett ställe är det troligt att man väljer                 
att besöka de mest kända museerna. Man vill även kunna äta lunch i närheten och               
kunna köpa med sig souvenirer. Butiken är därför en viktig del av upplevelsen.             
Den privata efterfrågan har betydelse i valet av att besöka ett museum, även om              
inträdet är gratis tillkommer andra kostnader såsom resan dit och eventuellt behov            
av uppehälle. Dessutom menar Frey att besökare är beredda att betala mer för att              
se det mest kända, istället för att nöja sig med billigare alternativ. Turismen är              329

en stor del i Freys teori om världsstjärnor, med turismen ökar museibesöken, men             
det genererar också intäkter till andra delar av samhället. De självklara saker som             
att turister konsumerar långt mer utöver museibesöket gör turister till en lönsam            
målgrupp. De stora världsstjärnorna i Stockholm, Vasamuseet och Skansen,         
lockar många turister. Vasamuseet är som tidigare nämnt inte inkluderat i           

326 Fotografiskas webbsida > Besök > Tillgänglighet > Öppettider.  
327 Tillväxtverkets webbsida > Statistik > Våra undersökningar > Undersökningar om turism > 
Inkvarteringsstatistik > Gästnätter 2017.  
328 Frey & Meier (2006), s. 402.  
329 Frey (1998), s. 116. 
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reformen. Turister genererar pengar, men fri entré har ett annat mål: att nå nya              
grupper, och eftersom reformen finansieras av skattemedel kan man tycka att det            
är rätt att turister ska betala entré. Budskapet är dock motsägelsefullt, framförallt            
för de lokalinvånare som vill besöka museet. Eftersom en hög andel av intäkterna             
på Statens maritima är från entréer och visningar (ca. 128 miljoner kronor) är det              
svårt att inte misstänka ekonomiska motiv bakom undantaget. Museet genererar          330

stora intäkter från entré och biljetter. Att låta en turistattraktion som Vasamuseet            
ingå i reformen skulle vara kostsamt. Det är en känslig fråga om museer ska              
uppmuntras till att göra vinst. I jämförelse med de andra museerna i studien är              
skillnaden mellan besökssiffrorna från de i toppen till de mindre museerna           
markant, trots fri entré.  

Denna tydligt kommersiella verksamheten är intressant i jämförelse med flera          
av de andra statliga museerna i studien. Där man har rapporterat en stor             
besöksökning tack vare fri entré, men kan trots detta inte konkurrera med            
Vasamuseet och Skansens besöksstatistik. Varken Skansen eller Vasamuseet, trots         
att det senare är statligt och att båda erhåller statliga medel, innefattas av fri              
entré-reformen. Återigen kan man skönja en konflikt på museifältet mellan          
kommersiella drivkrafter mot det kulturella. 

En genomgående del av Freys tanke om världsstjärnor är byggnaden.          
Museibyggnader har både historiskt varit, och är fortfarande, ett väldigt          
prestigefyllt projekt. I detta sammanhang blir det också relevant att se byggnaden            
som både ett ekonomiskt men också kulturell kapital. Redan när Sjöhistoriska           
museet byggdes på 1930-talet, fick en känd arkitekt, Ragnar Östberg som tidigare            
ritat Stockholms stadshus, uppdraget att rita det nya museet. Projektet var           
finansierat av privata medel och kunde byggas tack vare en generös donation av             
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Sjöhistoriska är ett exempel på ett           331

museum som kunnat bli till tack vare privata donationer. Det nya Nobelmuseet,            
Nobelcenter, är ett nutida exempel på hur privata medel möjliggör ett ny            
museibyggnad. Även här är det en berömd internationell arkitekt, David          
Chipperfield, som står för formgivningen. Arkitektur, som Frey påpekar, är en           
viktig komponent för att få stjärnstatus. Det handlar om prestige även när det             
kommer till museets utsida. 

När det kommer till de statliga museerna är det relevant att nämna            
Nationalmuseums restaurering. Förutom det faktum att kulturhistoriska byggnader        
kräver vård, kan det ses som som ett led i diskussionen om prestigefyllda             
byggnader och världsstjärnor. Nationalmuseum är Sveriges största konstmuseum        
och restaureringen som pågått nästan 6 år och beräknas vara klar 2018 till en              

330 Statens maritima museer, Årsredovisning 2016, s. 45. 
331 Sjöhistoriska museets webbsida > Om Sjöhistoriska >Museets historia. 
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kostnad beräknad på ca. 1,2 miljarder kronor. Detta är lika mycket som det nya              332

Nobel Center beräknas att kosta. Denna storsatsning kan ses som ett tecken på             333

att man värderar museet och att den prestige en sådan satsning innebär. Museet är              
Sveriges nationalarena med samlingens många konstskatter och en restaurering är          
en självklar satsning. Samtidigt är restaureringen problematisk då den, som          
diskuterades under avsnittet om hyror, innebär en markant hyreshöjning som          
riskerar andra delar av museiverksamheten: Staten ger, staten tar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

332 Melin Lundgren, Nomi, “Nationalmuseum innan öppning”, Byggindustrin, publicerad på webben 1 juni             
2017. 
333 Nobelcenters webbsida > Vårt nya hem > Finansiering.  
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Slutdiskussion 

    
Undersökningen har behandlat många olika aspekter som på olika sätt berör           
museernas ekonomiska situation och förutsättningar. Olika typer av museer har          
behandlats, privata såväl som offentliga. Syftet med uppsatsen var ”att öka           
kunskapen kring museers finansiella situation och förståelsen för den växelverkan          
som finns mellan ekonomiska och kulturella kapital.” I den komparativa analysen           
har studien diskuterat just detta, genom att först gå igenom museernas intäkter och             
sedan föra en diskussion kring materialet utifrån Bourdieus kapitalbegrepp. Även          
museernas sociala värden, museerna som världsstjärnor och den kompletta         
upplevelsen har diskuterats. Här presenteras nu en genomgång av våra slutsatser           
utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
 
Studiens frågeställningar: 

1. Hur ser finansieringen av de utvalda museerna ut?  
2. Bör museer sträva efter en breddad finansiering? 
3. Hur arbetar de utvalda museerna med sponsring? 
4. Har fri entré-reformen påverkat de utvalda museerna och i sådana fall hur? 
5. Vilka olika värden (sociala, kulturella, ekonomiska) diskuteras när det         

gäller museernas finansiella situation och hur relaterar dessa till varandra? 
    

I undersökningen visade en genomgång av sponsorintäkterna att de flesta          
museerna i studien erhåller relativt små summor i form av sponsormedel, med            
några undantag. Samtidigt redovisar de flesta museer att de arbetar med sponsring            
och tecknar en överlag sett positiv inställning till att arbeta med extern            
finansiering. Denna kontrast mellan å ena sidan hur positiva museerna är till            
sponsring och hur mycket de faktiskt får in i sponsormedel, är något som             
tydliggjorts i vår studie. Vad denna skillnad beror på kan ha flera orsaker.             
Beroende på hur institutionen får in sina pengar ställs olika krav på museerna.             
Staten såväl som sponsorer ställer krav på motprestation i någon form. Statliga            
myndigheter har ett regeringsuppdrag att leva upp till medan sponsorer ställer           
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krav på motprestation för de erhållna medlen. Oavsett var pengarna kommer ifrån            
ställs krav på museerna, vilket titeln Motstridiga motprestationer syftar på.  

Vi uppfattade att flertalet av de undersökta museerna i studien upplevde           
svårigheter gällande sponsring. Vid de mindre institutionerna märktes en viss          
frustration då de ändå inte erhöll så pass hög ersättning att det kunde rättfärdiga              
arbetet de lagt ner för att etablera samarbetet. Bland de statliga museerna märktes             
också en problematik gällande myndighetsrollen. En återkommande replik i         
intervjuerna var att externa företag måste dela museets värderingar. En av våra            
informanter tar också upp skattemässiga skäl som problematiska gällande         
sponsring samt donationer, och hur donationer inte är avdragsgilla vilket medför           
en problematisk situation för vissa museer. 

Denna problematik som myndigheterna belyser kan vara en del i förklaringen           
till att intäkterna från sponsormedel överlag är relativt låga och kontrasten mellan            
dessa låga sponsorintäkter och den överlag positiva inställningen. Att det är           
krångligt för myndigheterna att förhålla sig till det regelverk som styr deras            
uppdrag och roll som myndighet gör det svårare. En myndighet måste hålla sig             
opartisk. Det försvåras även av de skatteregler, som studien har tagit upp, som             
snarare är anpassade efter sportens värld än kulturens. Om man vill att sponsring             
ska bli vanligare krävs förändringar i hur gåvor och sponsring klassas och            
beskattas. Detta är i grunden en politisk fråga om hur man vill att museer ska               
finansieras. Vår studie har dock visat att framförallt bland de mindre museerna, är             
den ekonomiska situationen tuff. Ett sätt att förbättra ekonomin skulle kunna vara            
att bredda finansieringen. Unesco, som nämnt, antyder att en diversifierad          
finansiering är viktigt. Ett sätt att bredda finansieringen är sponsring. Ett annat,            
mer kontroversiellt förslag som Frey och Meier tar upp är att sälja delar av              
samlingen, något som är kontroversiellt då det går emot museernas uppdrag som            
bevarande institutioner. Det är kontroversiellt, men samtidigt är museernas roll i           334

ständig förändring. Simons idé om det deltagande museet kastar omkull det           
traditionella museet där samlingen står i fokus. De nya museisatsningarna som           
helt eller delvis fokuserar på det interaktiva kan också läsas som ett tidens tecken              
där det klassiska museet omvärderas. I ljuset av denna utveckling blir förslaget att             
sälja föremål ur samlingen inte lika kontroversiellt, om man istället vill använda            
vinsten till att omdana museet och gå mot det “nya”. Däremot måste man förhålla              
sig kritisk till alla nya idéer och trender. Vad händer om man i sin iver att omdana                 
det klassiska museet, säljer av ovärderliga föremål? Vad händer med föremålets           
värde som museiföremål om det endast ska värderas utifrån ett marknadsvärde? 

Frågan om att sälja föremål ur samlingen är långt ifrån en självklar lösning,             
men det behövs föras en öppen debatt om hur museernas ekonomi kan breddas             
och förbättras där olika förslag måste beaktas. Vi behöver diskutera konkreta           

334  Frey & Meier (2006), s. 406. 
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åtgärder och lösningar, inte fastna i en ideologisk, svartvit, debatt om huruvida            
staten eller marknadskrafterna ska bekosta kulturen. Detta leder oss in på           
motstridiga motprestationer och intäkternas ursprung samt principen om        
armlängds avstånd. Oavsett om pengarna är statliga eller från privata finansiärer           
finns det en avsändare och alla avsändare har ett motiv. Regleringsbrev eller            
sponsoravtal förbinder båda museerna till ett kontrakt. De statliga medlen är           
politiskt styrda beslut, och då vi har mandatperioder på fyra år, innebär det alltid              
en ovisshet hur långsiktig kulturpolitiken är. Jämför man den svenska situationen           
med exemplet från New York, Metropolitan Art Museum, bestod en tredjedel av            
deras intäkter från sponsring och gåvor. För många museer utomlands är risken            335

kanske snarare att hamna i beroendeställning till sponsorer. Genom att bredda           
finansieringen kan man stärka museernas ekonomi och minimera risken att hamna           
i beroendeställning till en enskild finansiär.  

Fri entré-reformen är en vattendelare inom museifältet. Våra informanter från          
de museer som innefattas av reformen ställer sig i hög grad positiva till             
möjligheten att erbjuda sina besökare fri entré, medan de museer som hamnar            
utanför vittnar om snedvridna konkurrensvillkor. Representanter från både        
Fotografiska och Abbamuseet har påtalat snedvriden konkurrens och segregering         
innan återinförandet av fri entré. Kritiker menade att staten bjuder människor på            
ett visst urval av museerna, men de som faktiskt drar in pengar, såsom             
Vasamuseet, får fortfarande lov att dra in pengar i form av entréavgifter. De             
privata museerna i vår studie som har deltagit i intervjuerna har dock inte märkt              
av någon större förändring i besöksantal efter införandet av fri entré, med            
undantag för Skansen. Vikingaliv menade att de konkurrerar med alla olika typer            
upplevelser i lika hög utsträckning som med andra museer. Frågan om fri entré             
verkar snarare handla om politiska åskådningar och synen på hur kulturlivet bör            
finansieras. De informanter som uttalade sig positivt var museer som ingick i            
reformen, där man kunde utläsa en folkbildande tanke om att nå fler och nya              
besökare. Den kritik som lyftes av bland annat Abbamuseet menade tvärtom att            
reformen inte når detta mål. I analysen beskrivs denna motsättning mellan de som             
är positiva till entré-reformen som en uppgörelse mellan de ortodoxa (de som vill             
bevara nuvarande situation) och heterodoxa (de som utmanar rådande läge). De           
ortodoxa är de offentligt finansierade museerna och de heterodoxa är de privata            
initiativen.  

Överlag råder en generellt positiv syn på fri entré, och att denna reform tillför              
något positivt, men en aspekt som är värd att nämna är hur reformen främst              
påverkar stockholmare och turister i Stockholm. 13 av de 18 statliga museer som             

335 Se diagram  (bild 1) på s. 11. 
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har fri entré ligger i Stockholm och därför gynnar denna politiska reform främst             
invånare i huvudstaden.  336

Ett problem för många av de statliga museerna är de marknadsmässiga           
hyrorna till Statens fastighetsverk. Här efterlyser vi en reform, de          
marknadsmässiga hyrorna har inneburit att museer har fått lämna sina lokaler,           
som i fallet med Kungliga myntkabinettet och Världskulturmuseerna som föreslås          
att gå samman. Detta är vare sig förenligt med museernas uppdrag att kunna             
erbjuda besökarna en mångfald av samlingar och expertis, eller med den           
kulturpolitik regeringen sägs företräda. Hur ska man kunna nå fler och nya            
målgrupper med färre museer? Det hela handlar om behovet att spara in på             
hyrorna till Statens fastighetsverk, som tidigare nämnts, och en genomtänkt          
reform av hur hyrorna prissätts skulle kunna lösa en stor del av problemet. Det              
finns också andra lösningar. De kungliga hovstaterna har exempelvis         
dispositionsrätt till de kungliga slotten som ägs av Statens fastighetsverk och är            
stora publikattraktioner med visningsverksamhet. Kanske kunde ett liknande avtal         
upprättas för museerna.  

Genomgående för studiens analys är hur olika värden och kapital (sociala,           
kulturella och ekonomiska) ständigt behandlas i materialet. Oavsett om det gäller           
offentliga eller privata museer sker en ständig förhandling av olika värden och            
kapital. Ett exempel på denna förhandling är sponsring, man måste fråga sig vad             
det är en sponsor betalar för i utbyte att synas i den museala kontexten, eller               
varför vi anser det värdefullt att stora summor skattemedel finansierar museum i            
Stockholm. Dessa institutioner innehar stora kulturella värden vilket synliggörs         
bland annat i processen med sponsorer. Externa finansiärer betalar för att           
kapitalisera på detta kulturella värde i utbyte mot ekonomiska värden i form av             
pengar eller andra tjänster. Detsamma kan sägas om pengar som erhålls från            
statligt håll. Statliga museer anses värda att spendera skattemedel på och deras            
motprestation består av besökssiffror och ett regeringsuppdrag. När det gäller de           
offentliga museerna blir det tydligt att de sociala värden ett museum sägs stå för är               
ledord, det finns en tanke om museerna som folkbildande institutioner. Museernas           
kulturella, ekonomiska och sociala värden finns i en ständig växelverkan mellan           
de olika aktörerna på museifältet, besökare, sponsorer och beslutsfattare. 

Världsstjärnemuseer och den kompletta upplevelsen diskuterades också i        
analysen. Dessa begrepp kan ses som verktyg att förstå de mest välbesökta            
museerna som fenomen i en internationell kontext. Den stora skillnaden i           
besöksantal mellan de mest populära museerna och övriga museer i studien, är en             
del av vad denna teori beskriver. Stockholms mest välbesökta museer har många            
turister som besökare, och turismen är idag en viktig del av samhällsekonomin.            

336 Kulturminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelande från regeringen, publicerad på Regeringskansliets 
webbplats den 2 februari 2016. 
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Med en internationell publik står de svenska museerna sida vid sida av de stora,              
kända museerna utomlands. Den kompletta upplevelsen är en del i den mer            
marknadsmässiga sidan av museifältet. Oavsett vad man anser om         
marknadskrafterna lever vi i en global tid där turismen ökar och spelar en allt              
större ekonomisk roll. Det är ett faktum som de flesta museerna inte kan undvika.              
För att locka besökarna ställs allt högre krav på museerna att erbjuda mer än den               
klassiska museiupplevelsen, att ge en komplett upplevelse är ett försök till att            
möta dessa höga krav.  
 
En sammanfattning av våra slutsatser: 

 
1. Diskrepansen mellan å ena sidan en positiv inställning till sponsring och å 

andra sidan väldigt små summor. 
2. Myndigheterna upplever att det är krångligt att arbeta med sponsring p. g. 

a. regelverk kring myndighetsrollen och skattemässiga regler. 
3. Om man vill att sponsring och gåvor ska bli vanligare inom museisektorn 

krävs en förändring av lagstiftningen kring sponsring och motprestation 
samt en ändring av hur gåvor beskattas  

4. Det råder en motsättning på museifältet mellan de privata och offentliga 
museerna när det kommer till fri entré-reformen och hur man ser på 
entréavgifter.  

5. Ett av de största problemen när det gäller ekonomin för många, framförallt 
statliga museer, är marknadshyrorna till Statens fastighetsverk. Här 
efterlyser vi en reform. 

6. Det handlar om ett utbyte av olika värden, sociala, kulturella såväl som 
ekonomiska. 

Forskningsläget - vår studie och vidare forskning  
I detta avsnitt positionerar vi vår studie mot bakgrund av tidigare och vidare             
forskning. Stanziolas studie visade att de ABM-organisationer som till stor del           
finansieras av offentliga medel hade mindre drivkraft att söka externa medel.           337

Vår studies kartläggning bekräftar den bilden. De offentliga institutionerna har          
höga anslag och redovisar överlag relativt små summor från extern finansiering.           
Mot bakgrund av Stanziolas studie kan förklaringen delvis ligga i hans slutsats, att             
de offentligt finansierade organisationerna saknar incitament att söka externa         
medel eftersom de redan har stora delar av sina intäkter säkrade. Gradén och             
O'Dells diskussion om statliga museers utmaningar att nå upp till tuffa mål och             
samtidigt följa de regler och riktlinjer som finns för verksamheten, är ett dilemma             

337 Stanziola (2011). 
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som även våra resultat har visat. För myndigheterna är det en ständig            338

balansgång mellan rollen som myndighet och de riktlinjer det för med sig. Vår             
studie har visat att många museer har olika utmaningar när det gäller arbetet med              
sponsorer. 

Lindqvist konstaterade i en av sina studier att de statliga anslagen har ökat de              
senaste 20 åren inom den statligt finansierade kultursektorn, men att utgifterna           
samtidigt har ökat och inneburit att organisationer har allt knappare resurser.           339

Det är intressant att jämföra med de resultat som denna studie presenterat, där             
exempelvis museerna har kompenserats för fri entré-reformen med höjda anslag,          
men att utgifterna för verksamheten samtidigt har ökat i och med besökstrycket.            
Hyrorna är ännu ett exempel, som redan diskuterats, vållat stora problem för            
många av de statliga museerna.  

Utifrån ett krasst ekonomiskt perspektiv kan man argumentera för att museer           
bör ta ut en entréavgift. De studier som nämndes i inledning visar att det finns               
olika ekonomiska modeller för att räkna ut en rimlig avgift, där årskort var ett              
sådant förslag där man erbjuder återkommande besökare att gå till ett           
förmånligare pris. Dessa studier visar på att det finns olika angreppssätt när det             340

gäller att bestämma hur avgifterna sätts. Det öppnar upp för en diskussion och             
visar på hur olika resonemangen kan se ut beroende på perspektiv. Många museer             
erbjuder exempelvis en dag eller kväll i veckan med gratis inträde (t. ex. Nordiska              
museet, Nobelmuseet och Scenkonstmuseet). Det vore intressant att undersöka         
detta ämne vidare och se vilka prissättningsmodeller som skulle vara mest           
gynnsamma både för museerna och besökarna. Detta vore intressant både för de            
privata och offentliga museerna. Det saknas en vetenskaplig syn och metod när            
det kommer till entréavgifterna, argumenten om fri entré rörde sociala värden, inte            
ekonomiska, fastän reformen kostar skattebetalarna stora summor. Det är också en           
ideologisk fråga hur man ser på kulturlivets finansiering och hur den ska bekostas. 

Wahlbergs studie utnämner kulturens nuvarande finansiering som       
“dumdristig” och att fortsätta i samma spår som ett “högt spel”, det kan liknas vid               
en mängd museum och deras finansiering. För myndigheterna kan förändring          341

vara svårt eftersom de är beroende och direkt påverkade av politiska beslut. Vår             
studie visade dock att det finns behov av reformer, exempelvis hyressättningen           
till Statens fastighetsverk. 

Stenström menar att kulturvärlden påverkats av näringslivet i högre         
utsträckning än vad näringslivet påverkats av kulturvärlden. Detta perspektiv är          342

intressant för vår studie, då vi har fokuserat på museernas arbete med sponsorer,             

338 Gradén &  O'Dell  (2016). 
339 Lindqvist (2009). 
340 Rushton (2017). 
341 Wahlberg (2001). 
342 Stenström (2000). 
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och inte hur företagens roll sett ut. Förslagsvis hade ett företagarperspektiv kunnat            
bidra till en intressant studie gällande kultursponsring. En intressant uppföljning          
av denna studie skulle kunna vara att intervjua och undersöka frågan ur            
sponsorernas perspektiv och fråga varför man vill ge pengar till kultur. Det vore             
intressant att se vilka värden som sponsorerna värdesätter och anser sig kunna            
erhålla genom sponsring. Det skulle kunna genomföras som en kvalitativ          
intervjustudie, men det skulle också vara intressant att försöka utläsa bredare           
mönster, exempelvis om det är en viss typ av företag (stora, små, inom vilka              
grenar) som ägnar sig åt kultursponsring. Vidare vore det även relevant att se till              
hur stor del av kulturlivet som bärs upp av mecenater och privatpersoner och hur              
de bidrar till finansieringen. Det är ett stort område med många intressanta frågor             
att ta hänsyn till.  

Under studiens gång har viss kritik kring lagstiftning gällande sponsring          
kunnat utläsas. Eftersom regler kring sponsring är likadana inom idrotten som           
inom kulturen, hade det varit intressant att ta del av studier som fokuserar kring              
sponsorers intentioner gällande deras samarbetspartners. Det skulle kunna        
innefatta en frågeställning med ett genusperspektiv, exempelvis “varför gynnas         
den manligt orienterade idrottsvärlden av sponsorer framför den kvinnligt         
orienterade kulturvärlden?”.  

I den tidigare forskningen nämndes några exempel på hur man kan undersöka            
prissättningen av museernas inträdesavgifter. En studie i en svensk kontext vore           
intressant mot bakgrund av fri entré-reformen och då många museer erhåller           
offentliga medel. Det går också att se det som ett led i den diskussion som Frey                
och Meier för kring hur man ska fördela skattemedel inom kulturlivet. En studie             
ur ett ekonomiskt perspektiv där man räknar på fördelar och nackdelar med olika             
entréavgifter skulle kunna berika diskussionen om museernas intäkter. Hur         
kostnadseffektivt det är, hur man får mest “valuta för pengarna” som knyter an till              
Weils resonemang. En ekonomisk studie kring hur man ska räkna på vinsten mot             
nyttan av ett museibesök skulle kunna ge museibranschen underlag vid beslut           
kring entréavgifterna. En annan aspekt värd att undersöka är fri entré-reformen.           
Denna studie har diskuterat hur museerna ser på reformen, men det vore både             
intressant och viktigt att fördjupa sig vidare i ämnet och klargöra hur reformens             
påtalade negativa, såväl som positiva, konsekvenser faktiskt ser ut.  
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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om museernas finansiella situation och dess utmaningar och          
möjligheter. Studien har undersökt ett urval av offentliga och privata museer i            
Stockholm. Framförallt har fokus för studien varit att kartlägga varifrån intäkterna           
kommer och hur stor del som består av externa medel. Externa medel kan vara              
gåvor, sponsring och barteravtal. Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur            
finansieringen ser ut på de utvalda museerna och förståelsen för hur den            
växelverkan av kulturellt och ekonomiskt kapital tar sig uttryck.  

Studiens teoretiska ramverk baseras på ett kulturekonomiskt perspektiv, där         
Frey och Meiers idéer om museernas ekonomi behandlas. Detta perspektiv          
kompletteras av ett kultursociologiskt perspektiv där studien använder Bourdieus         
begreppspar kulturellt och ekonomiskt kapital, samt Bourdieus fältteori. Även         
Freys begrepp världsstjärnemuseum och den kompletta upplevelsen appliceras i         
studien.  

En komparativ metod har använts där de olika museerna jämförts med           
varandra. En komparativ metod syftar till att genom jämförelse belysa likheter och            
skillnader och på så sätt skapa förståelse och nå ny kunskap. Vi har även              
genomfört intervjuer med ett antal av museerna i studien över mail. Intervjuerna            
har främst fokuserat på frågor rörande extern finansiering och sponsring. Förutom           
intervjuer bestod materialet av årsredovisningar från museerna, men även annat          
material såsom tidningsartiklar, rapporter och andra publikationer har använts.  

Resultatet har visat att den finansiella situationen för museerna varierar. En           
stor del av inkomsten kommer från offentliga medel, medan de privata museerna            
var mer beroende av extern finansiering och att få inkomster via exempelvis            
biljettintäkter. De statliga museerna uppgav att det fanns svårigheter att arbeta           
med sponsring för att de samtidigt måste leva upp till de regler som finns för               
myndigheterna. De skatteregler som finns för sponsring nämndes också som ett           
problem. Ett annat problem som blev tydligt i materialet var marknadshyrorna till            
Statens fastighetsverk. 

Slutsatserna är sammanfattningsvis att det finns flera ekonomiska utmaningar,         
men att museerna överlag arbetar med sponsring och ställer sig positiva till detta.             
Utbytet av kulturella och ekonomiska kapital är något som ständigt är närvarande,            
men museifältet är komplext. Diskussionen om fri entré-reformen visade en          
motsättning mellan de heterodoxa (de privata museerna) och de ortodoxa          
(offentliga museerna). När det gäller att bredda finansieringen ser behovet olika ut            
för de olika museerna, framförallt de mindre museerna uttalade ett behov av större             
intäkter. Sponsring såväl som statliga anslag innebär krav på olika typer av            
motprestation. Studien har synliggjort museernas finansiella möjligheter såväl        
som utmaningar.  
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1. Anser du att finansieringen av verksamheten är hållbar? 
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