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skapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Som 
del av besöksnäringen lockar museerna mil-
jontals människor varje år. De erbjuder unika 
upplevelser, nöjen och äventyr och bidrar till 
kunskaper och erfarenheter som inte andra 
aktörer gör. Allt detta gör museerna i en sam-
hällskontext där deras verksamheter allmänt 
ses som ”en medborgerlig rättighet i likhet 
med tillgång till god utbildning och hälso-
vård” (Blomgren & Johannisson 2015:10) och 
där förståelsen av museernas strukturella och 
marknadsmässiga karaktär som ett eget affärs-
mässigt och ekonomiskt avsättningsområde är 

Om marknadsavdelningen tillåts styra, då går det åt 
skogen, citat från en av de intervjuade museiledarna.

Museer samlar, vårdar och tillgängliggör sam-
lingar och arkiv. De skapar utställningar, ut-
bildningsprogram och andra former av publika 
aktiviteter. De är rådgivande kunskapsinstan-
ser, exempelvis i frågor om stadsplanering och 
kulturmiljövård. Museerna är också sociala 
institutioner. De öppnar upp för diskussion, 
inspiration och eftertanke genom en mång-
fald av aktiviteter och evenemang. De förser 
samhället med sociala arenor för samtal, kun-

Abstract: This study, “Museum entrepreneurship as practice and knowledge field”, 
examines how museum directors view museum entrepreneurship, why they think 
it is important and how it can develop. Results show that the museum directors 
view entrepreneurship from a broad perspective that goes beyond a traditional 
image of entrepreneurship as exclusively an economic phenomenon. The results 
emphasize the need to turn to museum entrepreneurship as a way of thinking 
about renewal of museum activities, solving financial problems linked to decrees 
in public funding, find new sources of income and to create business models that 
have potential to refine opportunities coming from digitalization. The need for 
museum entrepreneurship is also about clarifying an awareness of what kind of 
values are created and how these can be formed while maintaining integrity in 
collaboration with the rest of society. The results also show that there is a need to 
develop museum entrepreneurship through collaborative research approaches.
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Entreprenörskap på museer och museer 
som entreprenörer har diskuterats i flera sam-
manhang. Exempelvis har aspekter av att skapa 
hållbarhet i museisektorn genom att attrahera 
sponsorer eller filantroper till att investera i 
museets verksamheter, förutsättningar för mu-
seer att vara sociala eller kulturella innovatörer 
i sin realisering av museets existerade värden 
eller konsekvenser av att skapa kommersiellt 
utvecklade entreprenöriella museer under-
sökts (Alexander 1999, 2020; Rentschler 2001; 
Steyaert & Katz 2004; Wilson 2010; Klamer 
2011; Coman & Pop 2015; Zaman 2015; Kat-
soni & Stratigea 2016; Gradén & O´Dell 2017, 
2020; Riksutställningar 2017; Ekström 2020). 
Begreppet museientreprenörskap tar detta vi-
dare genom fokus på kunskaper och förmå-
gor som behövs för att i samverkan uppfinna 
och utveckla framtida museiverksamheter 
(för alternativ användning av begreppet mu-
seientreprenörskap, se exempelvis Gradén & 
O´Dell 2020). Museimedarbetarrollen präglas 
av komplexitet, mångtydighet och motsägelse-
fullhet i ett uppdrag under ständig förändring. 
Museipersonalens etiska position innebär 
att värna verksamheten utifrån den specifi-
ka kompetens man har och med hänsyn till 
samhällets förväntningar och regleringar. För 
museianställda på Sveriges museer är detta en 
viktig utgångspunkt för arbetet och en avgö-
rande professionsskicklighet för museers tro-
värdighet, förmåga och framgång (Lindqvist 
2019a). I begreppet museientreprenörskap 
kombineras museimedarbetarnas många rol-
ler med socialt entreprenörskap, ett entrepre-
nörskap som då inte låter sig begränsas till att 
enbart vara ett ekonomiskt fenomen (se Lund-
berg 2002 för diskussion), utan även inklude-
rar museets sociala liv med förståelsen för en-
treprenörskap som en kollektiv social process. 
Detta är perspektiv som ligger i linje med hur 
Marstine (2011:10) formulerat sig om den nya 

underutvecklad och den museientreprenöriel-
la kunskapen generellt är låg (Lundberg 2002; 
Coman & Pop 2015; Booth & Powell 2016; 
Katsoni & Stratigea 2016; Sacco 2016; Gould & 
Pyburn 2017; Gradén & O´Dell 2017). 

Entreprenörskap kan förstås på olika sätt. 
Vanligt är att uppfatta entreprenöriell skicklig-
het som förmågor att förstå ekonomins roll i 
samhället, göra lämpliga ekonomiska val, ut-
veckla nya affärsmöjligheter samt öka produk-
tivitet och lönsamhet. Sätt att göra detta på är 
att vara kreativ, innovativ och utveckla nya sätt 
att verka med förmågan att kombinera saker på 
nya sätt (Lindkvist 2015). Detta är en föreställ-
ning om entreprenörskap som ett skapande av 
något nytt som ännu inte finns (Shane 2003). 
Det handlar således om en kreativ organise-
ring av människor och resurser. Som Höglund 
och Mårtensson (2019:14) diskuterar riskerar 
emellertid en okritisk applicering av mainstre-
am ”entrepreneurial attitudes, behaviours and 
capabilities […] in the public sector […] ham-
pering basic ideals such as accountability, equ-
al treatment and democratic values” (se också 
Berglund et al. 2021 för kritisk diskussion samt 
Gradén & O´Dell 2020 för liknande diskussion 
i relation till museer). I ljuset av sådan kritik 
fokuserar socialt entreprenörskap på att pröva, 
analysera och konstruktivt utveckla samban-
den mellan entreprenörskap och sociala re-
lationer (Dees 1998a; Roper & Cheney 2005; 
Barinaga 2012). Socialt entreprenörskap place-
rar entreprenörskapets kreativa skickligheter i 
samhället. För att använda Hjorths (2013:37) 
ord så handlar det om att ”intensify the soci-
al side of entrepreneurship and see this as a 
creative intervention that increases the social 
capacity of society, rather than extending the 
performance capacity of management”. I prak-
tiken kanaliseras socialt entreprenörskap till 
innovativt arbete som medverkar till social 
förändring.
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Lund, Nordiska museet, Nääs Slott, Prins Eu-
gens Waldemarsudde, Regionmuseet Kristi-
anstad och Stiftelsen Skansen. En av de inter-
vjuade är nyligen pensionerad museichef och 
numera direktör för European Museum Aca-
demy. Studien bygger således på intervjusvar 
med utgångspunkt i ledarskapsperspektiv (för 
medarbetarperspektiv se exempelvis Dahlquist 
2019), från personer med specifika kunskaper 
inom studieområdet (Trost 2010). 

Intervjusvaren har analyserats och temati-

museietiken där relationen mellan museet och 
det omgivande samhället är i fokus: ” […] the 
new museum ethics positions contributions to 
social well-being, equity and fairness as an in-
tegral part of museum work”. 

I denna studie undersöker vi hur ett urval 
av museiledare verksamma i Sverige tänker om 
museientreprenörskap, varför de anser att det 
är viktigt och hur de ser att museientreprenör-
skap kan utvecklas. Studien är inte en kritisk 
analys (sådana har andra publicerat, se exem-
pelvis Berglund et al. 2017 för kritik av entre-
prenörskapets kopplingar till neo-liberalism 
och Schubert 2016 för kritik av instrumentella 
och ekonomiserade museer som marknads-
platser). Istället knyter studien an till forskning 
som undersöker museientreprenöriella villkor 
för att förvalta och utveckla museerna och de-
ras verksamheter i samverkan med samhället 
(se diskussion i Alexander 2020). 

En semi-strukturerad 
intervjustudie

Studien baseras på semi-strukturerade kvali-
tativa intervjuer. Samma fem frågor, tabell 1, 
ställdes till samtliga medverkande, samtidigt 
som intervjusamtalet genomfördes med låg 
grad av standardisering med utrymme för 
uppföljningsfrågor och spontana diskussioner 
(Gillham 2008; Kvale & Brinkmann 2014). 

Samtliga museiledare är erfarna i sin yr-
kesroll. De ingår sedan några år tillbaka i ett 
nätverk för samtal om museientreprenörskap 
och är därmed insatta i studiens problem- och 
kunskapsområden. Alla arbetar på museum 
som ägs av bolag, förening eller stiftelse. Mer-
parten av dessa har, i jämförelse med andra 
museer med statliga eller regionala anslag, en 
hög grad av egenfinansiering. Museerna är 
Blekinge museum, Gotlands museum, Jamtli 
Östersund, Kalmar läns museum, Kulturen i 

Tabell 1. Frågor som användes som utgångspunkt för 
samtal vid de semi-strukturerade intervjuerna med 
elva museiledare verksamma i Sverige. Intervjuerna 
genomfördes digitalt med Zoom under september 
och oktober 2020. Respektive intervju varade 
mellan 30 och 60 minuter och dokumenterades med 
anteckningar. 

1. Vilken typ av museientreprenöriell 
kunskap ser du att ditt museum behöver? 
Varför?

2. Ser du att detta behov gäller specifikt ditt 
museum eller skulle du beskriva det som 
ett mer generellt behov i branschen?

3. Hur skulle du beskriva ett bra sätt för ert 
museum att skaffa sig museientreprenöriell 
kunskap?

4. Om du fick vara visionär och tänka 
helt fritt utanför budget och nuvarande 
strukturer, vilka nya museiverksamheter 
ser du att museientreprenörskap kan skapa 
som inte finns i nuläget?

5. Har din uppfattning om behovet av 
museientreprenöriell kunskap ändrats 
under detta ovanliga pandemiår? I så fall, 
hur?
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RAÄ 2019; Gustafsdotter 2020; Sveriges Mu-
seers 2020). Detta är trender som hållit i sig 
under många år och som inte visar tecken på 
att förändras. Därmed är det realistiskt att se 
dessa trender som givna förutsättning för mu-
seerna (se diskussion i Gradén & O´Dell 2017; 
Lindqvist 2019a). 

Museiledarna är tydliga med att konsekven-
serna av detta är flera. Om museerna enbart 
förlitar sig på anslagsmedel, blir verksamhe-
terna kvantitativt och kvalitativt lidande. Det 
riskerar att göra museerna mindre angelägna 
och bidrar till att potentialer som finns i mu-
seernas verksamheter inte realiseras. Det finns 
inte heller tillgångar för att finansiera föränd-
ringsidéer som går utanför anslagsbudgetens 
begränsningar. Inte heller finns möjligheter till 
riskkapital eller att fondera medel för framtida 
strategiska satsningar eller att investera i något 
nytt som inte ger direkt avkastning. 

Merparten av museiledarna poängterar 
nödvändigheten i att förändra dessa förutsätt-
ningar genom att öka de delar av intäktssidan 
som inte kommer från anslag (se också Gradén 
& O´Dell 2017). Ökade intäkter möjliggör ut-
veckling av museiverksamheterna. Genom 
andra intäkter än de anslagsberoende kan mu-
seerna investera i verksamhetsutveckling. De 
kan frigöra utrymme att jobba mot kvalitativa 
visioner i relation till museernas uppdrag och 
mål. På så sätt kan museientreprenöriell kun-
skap ge kunskapsförankrade och mer inne-
hållsrika museiverksamheter. En mångfald av 
intäkter gör också museerna mindre sårbara, 
då riskerna för intäktsbortfall fördelas över fle-
ra områden.

Samspel mellan kunskapsfält 
behövs 

Flera av museiledarna berättade om svårighe-
ter att introducera museientreprenöriell kun-

serats i syfte att lyfta fram övergripande tren-
der. Detta har gjorts genom att samla svar som 
rör liknande tankar inom temaområden (se 
Öhlander 2011). Dessa har kontextualiserats 
i relation till aktuella museidiskussioner och 
tidigare forskning. Nedan presenteras dessa 
temaområden under åtta rubriker: offentliga 
anslag minskar, behov av andra intäktskällor 
ökar; samspel mellan kunskapsfält behövs; verk-
samhetsutveckling och innovationer; utvecklade 
säljtjänster och fler affärsområden; digitalise-
ring; museernas behov av forskning och forsk-
ningsbaserad kunskap; att få in museientre-
prenöriell kunskap i organisationen; året 2020. 
Tillsammans tydliggör dessa teman museien-
treprenörskap som praktik- och kunskapsfält 
och de behov, möjligheter och begränsningar 
som museiledarna ser i ett utvecklat museien-
treprenöriellt arbete. Notera att resultaten, så 
som de presenteras, inte nödvändigtvis repre-
senterar gemensamma inställningar hos alla 
de som intervjuats. Notera också att även om 
vi intervjuat erfarna museiledare med kunska-
per som sträcker sig utanför deras respektive 
museum, avser vi här inte att generalisera våra 
resultat till att gälla alla Sveriges museer. 

Offentliga anslag minskar, behov 
av andra intäktskällor ökar

Sedan många år tillbaka har museernas årliga 
anslag inte skrivits upp i samma takt som kost-
naderna ökat. Konkret har detta inneburit en 
gradvis minskning av medel för verksamheter-
na, successiva personalnedskärningar och allt-
mer pressade organisationer. Detta samtidigt 
som museerna utvecklar nya verksamheter, 
samhället tillskriver museerna allt fler uppgif-
ter och större roller i relation till samhällspoli-
tiska utvecklingsfrågor och antalet besökare på 
museerna och deltagare i museernas verksam-
heter ökar (Museer 2019; Museilag 2017:563; 
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råder konsensus om att anledningen till att 
museer är viktiga och starka aktörer i samhäl-
let är att de är unika i sina verksamheter som 
just museer. Därför är det helt avgörande att 
inte kompromissa med detta. Museerna ska 
utgå ifrån sina unika verksamheter och identi-
tet och inte förlora sig i verksamheter som vem 
som helst kan göra eller som andra (sannolikt) 
redan gör bättre (se liknande diskussion i Dees 
1998b; Roper & Cheney 2005; Lundberg et al. 
2016). Om de tillgångar museet har i form av 
sina unika verksamheter på något sätt skulle 
komprometteras (se exempelvis Andersson 
2017), så förlorar museet trovärdighet (se Salle 
2014; von Unge 2019 för diskussion). 

De intervjuade lyfter fram att det är nödvän-
digt att koppla museientreprenörskap till sam-
hällsfrågor och museets samhällsuppdrag, så 
som det formulerats i regionala och nationella 
riktlinjer och lagar. Här kan museientrepre-
nörskap handla om att hitta och skapa möjlig-
heter till nya sammanhang att verka inom. Det 
handlar om att åstadkomma innovationer och 
företagsamhet som bidrar till ekonomiskt, so-
cialt och kulturellt värdeskapande, förändring 
och framsteg och som kan förvaltas av muse-
erna som en självklar del av verksamheterna 
och som därmed får dessa att växa utanför be-
fintliga ramar. Att ha kunskap och kompetens i 
organisationen om hur detta bäst kan göras är 
avgörande för framgång. 

I relation till detta var det flera av museile-
darna som betonade att det behövs kunskap 
om hur museet kan agera både som en offentlig 
kulturinstitution och som en kulturkonsult på 
en marknad. Vad många pratade om som ”ett 
gränssnitt” mellan museal kunskap, museologi 
och entreprenöriell kunskap lyftes och frågan 
om hur ett sådant gränssnitt ser ut och vilken 
kunskap som behövs för att formulera det ses 
som väsentligt att undersöka. Nationell och 
internationell forskning visar att museer har 

skap på sina arbetsplatser. Det finns en skepsis 
från delar av personalen som anser att muse-
ientreprenörskap inte ska finnas på museerna. 
Det finns flera orsaker till detta (Gainon-Court 
& Vuillaume 2016). En är att museientrepre-
nörskap möter kritiskt tvivel från akademin 
(se diskussion i Ekström 2020) och fram tills 
nyligen inte ingick som del av museianställdas 
utbildning (Lindqvist 2019b). Inte heller ingår 
museientreprenörskap som kompetens i krav-
profiler för anställning. Det saknas alltså för-
utsättningar för en gemensam museientrepre-
nöriell kunskapstradition inom museerna att 
tänka och agera utifrån. En annan väsentlig 
orsak är att museernas verksamheter under 
lång tid influerats av 1974 år kulturpolitiska 
formulering ”att motverka kommersialismens 
negativa verkningar inom kulturområdet”. 
En konsekvens av detta är att kunskaper om 
hur museerna kan generera positiva aspek-
ter av entreprenörskap inte utvecklats i nå-
gon större utsträckning (Grinell & Högberg, 
2020). Detta har ändrats på senare år. Med för-
ändringar i universitetsutbildningarna (Lind-
qvist 2019b), nya svenska kulturpolitiska mål 
(prop. 1996/97), en ny kulturarvspolitik (prop. 
2016/17:116), en ny svensk museilag (Museilag 
2017:563), samt internationella organisationer 
som exempelvis OECD:s engagemang i dessa 
frågor (Grinell 2020), har museientreprenör-
skap uppmärksammats (se diskussion i Gradén 
& O´Dell 2017; Lindqvist 2019a).

Kritiken mot museientreprenörskap grun-
das ofta i en strävan att slå vakt om vad som 
uppfattas som museets kärna och identitet. 
Samtliga museiledare poängterar också att det 
är helt avgörande att inte förlora fokus på det 
unika i museets verksamheter. Kringbyggna-
den – det vill säga den mångfald av aktivite-
ter som skapar breda intäktsbaser – får inte 
bli så brokig att museet förlorar identitet och 
riktning. De intervjuade är tydliga i detta. Det 
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samhället kan utvecklas är en viktig fråga för 
många av museiledarna. Att ha kompetens att 
förstå och hantera detta ”gränssnitt” kräver 
kunskap om vilka delar av verksamheten som 
kan generera vinst, och vilka som inte gör det. 
Det är kompetens som kan tydliggöra vad som 
är fritt tillgängligt genom anslagsverksam-
heten och vad som inte hade funnits tillgäng-
ligt (alltså inte erbjudits) om museet inte tagit 
betalt för det. Att närma sig detta sektors-över-
skridande arbete med olika verksamhetslogi-
ker kräver ny kunskap som, vilket flera av mu-
seiledarna betonade, museerna till stora delar 
saknar i nuläget. 

Verksamhetsutveckling och 
innovationer

Museiledarna är eniga i att museientreprenöri-
ella kunskaper och kompetenser på museerna 
öppnar upp för verksamhetsutveckling och 
innovationer. Mångfalden i detta är stor. Det 
handlar exempelvis om fördjupad forsknings-
kunskap som kan utgöra grund för utställ-
ningsarbete. Detta skulle kunna öka genom-
slagskraften i verksamheterna, bidra till att 
museerna substantiellt och strategiskt kan job-
ba mot interna och externa mål- och visions-
dokument samt locka fler besökare till museet 
och dess verksamheter. Det handlar också om 
utveckling av utåtriktade verksamheter, peda-
gogiskt arbete och arbete inom kulturmiljö-
området där innovativt tänkande skulle kunna 
öppna upp för nya verksamheter som når mål-
grupper museerna inte når idag. 

Ett område som museiledarna lyfter fram 
är behovet av museientreprenöriell kunskap 
för att kvalitativt utveckla museernas samver-
kansarbete med besöksnäringen. Genom sin 
nationella och internationella attraktionskraft 
spelar Sveriges museer en avgörande roll i ut-
veckling av svensk turism och besöksnäring. 

hög trovärdighet. Medborgare och samhällsin-
stitutioner har höga förväntningar på museer-
na som kunskapsinstitutioner, besöksmål och 
som viktiga samhällsfunktioner som bidrar till 
innovation och utveckling (Rogan & Amund-
sen 2010; Coombes & Philliphs 2015; Henning 
2015; McCarthy 2015; Message & Witcomb 
2015; Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016; Lund 
2016). Det krävs därmed kunskap och känsla 
för att balansera de många förväntningar, åtag-
anden och möjligheter en museiverksamhet 
rymmer så att museientreprenörskap utveck-
las utan att det sker på bekostnad av etable-
rad goodwill, och om det sker på bekostnad 
av etablerad goodwill att det då är resultat av 
genomtänkta strategier och inte konsekven-
ser av oförutsedda effekter (Alexander 1999). 
Som diskuterats av Gradén och O´Dell (2017) 
krävs kunskapsbaserade överväganden för att 
upprätthålla balansen mellan att tillhanda-
hålla samhällsservice och samtidigt själv vara 
en kommersiell aktör (se också Zolberg 1986; 
Alexander 2020). Detta är svårt. Flera av de in-
tervjuade museiledarna vittnar om att de själ-
va och museipersonalen upplever att de ibland 
sitter på två stolar samtidig. Förväntningarna 
på museet är att det ska tillhandahålla tjänster 
inom ramarna för anslagsfinansieringen. Sam-
tidigt är det så att museerna gör mycket mer än 
det. Konflikten som finns i detta märks också i 
möten med människor och organisationer ut-
anför museet. Många förstår inte museet som 
en affärsverksamhet och har svårt att skilja på 
museet som allmän kulturinstitution och mu-
seet som konsult med specialistkompetens. 
Gränsen mellan anslagsverksamhet och annat 
som man tar betalt för är oklar och därmed 
svår att hitta. Att hitta sätt att skapa kopplingar 
mellan museiverksamheter och entreprenör-
skap på ett sätt så integritet och förtroende 
upprätthålls samtidigt som nya verksamheter 
som genererar intäkter och ökat genomslag i 
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att skapa företagsrelationer som innefattar att 
museet växer och utvecklas tillsammans med 
näringsverksamheten. Dock lyfter flera fram 
att det i sådana sammanhang saknas tillräcklig 
kunskap om värdet i museet och dess verksam-
heter som del av besöksnäringen. 

Utvecklade säljtjänster och fler 
affärsområden

Falk och Dierking (2011) har undersökt kon-
sumtion som en integrerad del av upplevelser 
på museer. Exempelvis så visar de att besökare 
tenderar att spendera mer tid i museibutiken 
och museirestaurangen än vad de gör i utställ-
ningen. Museientreprenörskap handlar i detta 
sammanhang om att utveckla säljtjänster inom 
café, restaurang och butik (Theobald 2000). 
Flera informanter lyfter fram att det är viktigt 
att hitta personal med kunskap och kompetens 
som förstår hur dessa verksamheter kan drivas 
på sätt som gör dem till en integrerad del av 
upplevelsen av att besöka museet, samtidigt 
som dessa verksamheter genererar intäkter (se 
Alexander 2020 för diskussion). 

Många uttryckte behov av museientrepre-
nöriell kunskap som kan skapa verksamhets-
processer som tar en god idé till fullgod affär. 
En av museiledarna formulerade det så här: 
”Goda idéer finns det gott om i vår verksam-
het, men kunskap om hur dessa idéer organi-
satoriskt kan omsättas i faktiska processer som 
leder till något det går att göra affärer av finns 
inte. Sådan kunskap behöver vi”. Det kan röra 
sig om att utveckla arrangemang och eventsi-
dan av museiverksamheten eller skapa aktivi-
teter att ta betalt för som lockar nya målgrup-
per till museibesök eller som ger mervärde för 
den vane museibesökaren. Detta är ett fokus 
på museientreprenörskap som något som kan 
utveckla såväl museernas verksamheter, som 
deras sätt att öka museernas intäkter genom 

En utredning presenterad 2017 (Ett land att be-
söka 2017) visar på vikten av att stärka svensk 
besöksnäring som exportmarknad. Enligt ut-
redningen uppskattades turismkonsumtionen 
i Sverige ha omsatt uppemot 300 miljarder 
kronor. Cirka 170 000 personer var sysselsat-
ta. Värdet av inhemska besökares konsumtion 
uppgick till cirka 60 procent av den totala kon-
sumtionen. De resterande 40 procentenheter-
na kom från utländska besökare. Detta ska-
pade ett exportvärde på 120 miljarder kronor, 
vilket då motsvarade ungefär 6 procent av Sve-
riges totala export. Museerna är en viktig och 
naturlig del i utvecklingsstrategier för turism 
och besöksnäring. I destinationsutvecklingen 
föds nya marknader. En sammanhållen mark-
nadstillväxt ger ökad företagsamhet, konkur-
renskraft och sysselsättning i samhället i stort 
och bidrar till exempelvis stärkt lokal attrak-
tionskraft, livskraftiga stadskärnor och lands-
bygdsutveckling (see diskussion i Strzelecka et 
al. 2017). 

Besöksnäringens utveckling innebär en 
ekonomisk tillväxt för museerna, men denna 
är ojämnt fördelad. Detta beror på skillnader 
i museernas förmåga att affärsmässigt utnytt-
ja sin tillväxtpotential (se diskussion i Booth 
& Powell 2016). Här poängterade flera av de 
intervjuade att det är viktigt att hitta produk-
ter och verksamheter som särskiljer museerna 
från andra aktörer (andra besöksmål, andra 
butiker, andra arrangörer, etcetera) och som 
bygger på, lyfter fram och stärker det unika i 
museets verksamheter. I detta sammanhang 
lyftes också det faktum fram, att många exter-
na företag använder museet som del av deras 
besöksaktiviteter utan att intäkterna från dessa 
aktiviteter kommer museet till godo. Inom 
besöksnäringen är det exempelvis vanligt att 
använda museibesök som del av ett upplevel-
sepaket, utan att företaget som gör det åter-
investerar i museet. Detta kan ändras genom 
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gånger de redan insatta. Museientreprenöriellt 
tänkande skulle kunna utveckla och bredda 
upp museernas digitala kompetenser och ock-
så skapa nya marknader baserat på museernas 
möjligheter att forma unika autentiska digitala 
upplevelser. Detta genom en museiförankrad 
kunskap om potentialerna i det kommersiel-
la digitala landskapet. Museientreprenörskap 
handlar då om förmågan att översätta symbol-
iska värden till finansiella för att möjliggöra en 
fortsatt autentisk kulturproduktion. 

Museernas behov av forskning och 
forskningsbaserad kunskap

Museientreprenörskap som förmågan att tän-
ka nytt, innovativt och konstruktivt kopplas 
också till behov av forskning och forsknings-
baserad kunskap och kompetens förankrad i 
museernas förutsättningar och verksamheter. 
Ett museientreprenöriellt perspektiv handlar 
i detta sammanhang om att kunna anställa in 
forskare som är entreprenöriella i sitt förhåll-
ningssätt och som genom sin forskning bi-
drar till att utveckla museets visioner, konkret 
stärker museets strategiska inriktning och kan 
leverera forskning som kan utveckla museet 
och dess verksamheter (se Bäckström 2016). 
I detta sammanhang knyts alltså museientre-
prenörskap till kunskaper och egenskaper som 
behövs för att utveckla befintliga verksamheter 
kopplade till museets förvaltning, samlingar 
och publika aktiviteter, inte till affärstänk, be-
söksnäringen eller nya marknader. Museien-
treprenörskap blir i detta ett redskap för att 
förverkliga museet så som det tar sig uttryck 
i målformuleringar, visioner och strategidoku-
ment. För att verkliggöra detta krävs tillgång 
till forskare som kan axla en sådan museien-
treprenöriell roll. Till delar är detta en annan 
form av forskning än den som universiteten 
levererar (Bäckström 2016; Bygdell & Hansen 

att tydliggöra exploateringsprocessen av en af-
färsmöjlighet. 

Digitalisering

De senaste åren har det pumpats in mångmil-
jonbelopp i arbetet med digitalisering av kul-
turarvet, inte minst genom riktade utlysningar 
koordinerade av stora forskningsfinansiärer 
(prop. 2016/17:50:94f; Joelsson 2020). Frågor 
om digitalisering har således stor inverkan på 
museerna (Winesmith & Anderson 2020). 

Digitalisering togs också upp av museiledar-
na som en viktig del av museientreprenöriel-
la satsningar. Flera poängterade att museerna 
saknar affärsmodeller för digitalisering. I nu-
läget driver museer utveckling av verksamhe-
terna utifrån egna resurser. Det resulterar i att 
många uppfinner hjulet samtidigt. En större 
nationell samordning skulle underlätta för en-
skilda museer att utveckla affärsmodeller för 
att dra fördel av den ökade digitaliseringen. 
Rasmussen (2019) visar att förändrade insti-
tutionella praktiker har inflytande över hur 
framgångsrika museer är i sitt digitaliserings-
arbete. Booth med kolleger (2019) lyfter fram 
museichefers kunskaper och kompetens som 
viktigt för museets digitala utveckling. I rela-
tion till detta lyfte flera av de intervjuade fram 
behovet av nytänkande och innovativa natio-
nella inkubatorverksamheter för branschen 
som ett sätt att utveckla museernas verksam-
heter. Som en av de intervjuade uttryckte det: 
”Det borde vara en framgångsfaktor att jobba 
tillsammans i Sverige med dessa frågor, ett na-
tionellt perspektiv behövs”.

Flera tydliggjorde att det behövs driftkom-
petens inom digital produktion. Museerna är 
många gånger framgångsrika i att ta fram digi-
talt tillgängliga produkter men har begränsade 
kunskaper om den digitala marknaden för pro-
dukten. Därmed når produkten få, och många 
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visar sig vara väsentliga för verksamheternas 
framgång (Miller 2011). 

Figur 1 illustrerar ett antal exempel som 
spänner över arbetsinsatser som inte inklu-
derar någon samverkan alls, till de som är ny-
skapande samverkan. Resultaten av vår studie 
visar att samtidigt som exempel ett, två och 
tre i figuren är vanligt i museisverige (Otto & 
Villstrand 2008), är det inte det museiledarna 
främst efterfrågar. Istället är det samverkans-
forskning som exempel fyra och fem i figur 1 
som museerna uttrycker behov av. Exempel 
sex i figuren är inget som museerna har for-
mulerat men är något som, menar vi, har yt-
terligare potential att utveckla ny förståelse 
av forskningssamverkan som museientrepre-
nöriell praktik. 

Att få in museientreprenöriell 
kunskap i organisationen 

Lindqvist (2019a) har publicerat en genom-
lysning av vilka kompetensförsörjningsbehov 
som museer i Sverige står inför. Utgångspunk-
ten i hennes studie är att museer idag möter 
en värld i förändring som ställer krav på mu-
seiverksamheterna och anställda att utveckla 
kompentenser bortom vad som fram tills ny-
ligen sågs som tillräckligt (Lindqvist 2019a). 
Detta ligger väl i linje med hur de som inter-
vjuats i vår studie uttrycker sig om vikten av att 
få in museientreprenörskap i sina organisatio-
ner och de svårigheter som de ser är förknip-
pade med detta. 

Flera av museiledarna poängterade univer-
sitetsutbildningens utformning och innehåll 
som viktig. Museerna behöver kunna rekrytera 
nyexaminerade personer som förstår museien-
treprenörskap och som fått en utbildning som 
ger dem förutsättningar att arbeta i det ”gräns-
snitt” mellan museal kunskap, museologi och 
entreprenöriell kunskap som diskuteras ovan. 

2019). Av intervjuerna framkom att det i nu-
läget är svårt för museerna att rekrytera fors-
kare med den förmåga och kunskap som be-
hövs. Museet behöver museiforskare som har 
förmågan att forska om relevanta frågor i en 
museikontext, något få forskare är utbildade 
för. Det kräver också rätt beställarkompetens 
i museets ledning, det vill säga en förmåga att 
förstå vad museet behöver. Det behövs också 
en organisation som kan hantera och omsätta 
den kunskap som kommer ur forskningen i re-
levant museiverksamhet. Detta är resultat som 
ligger i linje med tidigare studier (Bygdell & 
Hansen 2019) och som knyter an till hur mu-
seer och forskare förstår samverkansforskning. 

Integrerad strukturerad samverkansforsk-
ning handlar konkret om att utveckla arbetssätt 
och resultat i samspel med praktisk verksam-
het genom att forskningsanknyta praktiken 
och praktikanknyta forskningen. Framgångs-
rikt genomfört resulterar sådan samverkans-
forskning i robust kontextkänslig kunskap vars 
validitet prövats i dialog. Det ökar deltagarnas 
kunskaper och kompetenser och ger verksam-
hetsförankrad kunskap av hög vetenskaplig 
kvalitet (Holmquist 2018).

Flera har visat att vinsten med sådan sam-
verkan är att resultat skapas som inte någon av 
deltagarna själv skulle kunna generera (Perez 
Vico 2018; Lindqvist 2019c). Detta är väsent-
ligt. Olika former av samverkan leder till ny 
kunskap som kommer ur själva samverkan 
(fig. 1). Vad färre har lyft fram är samverkan 
som har som mål att få samverkanspartners att 
skapa inte bara ny kunskap utifrån befintliga 
resurser, utan också skapa insikt om nya kun-
skaps- och utvecklingsområden (se Holmquist 
2018 för diskussion). Med detta menas sam-
verkan som redan i initieringsfasen hittar nya 
kunskapsområden som ingen av de inblandade 
tänkte sig existerade eller kunde tänka sig att 
de behövde, men som när de väl verbaliserats 
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Fig. 1. Exempel på olika sätt att förstå samverkan och forskning på museer. F=forskare. M=museum. 
Pilar visar rörelse i processerna.

 
1 

 

Forskare lokaliserad utanför museet forskar om museet. Det 
görs utifrån forskarens val av frågeställning, metod, teori och 
empiriskt material. Resultatet presenteras i forum valt av 
forskare.  

2 

 

Forskare lokaliserade på museet forskar om museet eller på 
museets samlingar eller verksamheter. Det görs utifrån 
forskarens val av frågeställning, metod, teori och empiriskt 
material. Resultatet presenteras i forum tillgängligt för museet. 
Detta och exemplet ovan är inte samverkan.  

3  

 

Museet beställer forskning om något som museet behöver 
kunskap om. Forskaren levererar resultatet när uppgiften är klar. 
Eftersom det ofta gått långt tid mellan beställning och leverans, 
är det vanligt att det museet behövde kunskap om (vid 
beställningen), inte längre är helt relevant (vid leveransen). 
Detta eftersom museets verksamheter, forskningsfronten och 
omvärlden hunnit förändras under processen. 

4  
 
 

 
 
 

Museet beställer forskning om något som museet behöver 
kunskap om. Genom hela processen återkopplar forskare till 
museet och aspekter av forskningsfrågor, metoder, teorier och 
empiriskt urval uppdateras kontinuerligt genom feedback från 
museet och i takt med att forskningen gör framsteg. Detta gör att 
beställningen bibehåller relevans. När resultatet levereras av 
forskaren är det uppdaterat i relation till museets pågående 
verksamheter, forskningsfronten och omvärldens behov och 
önskemål. Detta och exemplet ovan är forskningssamarbeten 
som ibland kallas tillämpad forskning (Jonsson Malm & 
Petersson 2019). 

5  
 
 

 
 
 

Samverkan präglar hela processen. Initialt kommer forskare och 
museet överens om vad som är relevant att undersöka. Arbetet 
sker både hos forskaren och på museet. Återkoppling och 
avstämning dem emellan samt nyansering, uppdatering och 
utveckling av forskningsfrågor, metoder, teori och empiriskt 
material sker återkommande igenom hela processen. Resultatet 
levereras av forskare och museet tillsammans. Denna form av 
forskningssamverkan är vad Perez Vico (2018:31) definierar 
som ”en dubbelriktad interaktiv process … där man 
tillhandahåller varandra nyttor som man annars har svårt att få 
access till”. 

6  
 
 

 
 

Forskningssamverkan där initieringsfasen används för att skapa 
något nytt i själva mötet mellan forskning och museipraktik. 
Detta nya är något som endast kan uppstå i själva mötet. Det 
resulterar i problemformuleringar, forskningsbehov eller 
undersökningsfält som inte existerade innan mötet skedde. 
Forskningssamverkan ger på så sätt något nytt som ingen av 
samverkansparterna sedan tidigare visste att man behövde 
forska om eller utveckla. När detta nya etablerats som ett 
samverkansarbete, arbetar man sömlöst tillsammans igenom 
hela processen mot ett gemensamt resultat. Denna form av 
samverkan har kallats interaktiv kunskapssamverkan (Holmquist 
2018).  
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kret betyder detta att museerna dels behöver 
kunskap om ”affärslivet”, dels kunskap för att 
förstå ”museets egna affär” genom att kunna 
prata om den på ett sätt som är begripligt för 
de man möter. Flera av museiledarna menade 
att detta är viktiga delar av museientrepre-
nöriell kunskap som museerna behöver få in 
i sina organisationer. Ett förslag som flera lyfte 
fram till hur detta kan åstadkommas är genom 
samverkan med andra sektorer. Genom att se 
till att museet medverkar i sammanhang där 
kunskapen finns, kan museipersonalen lära sig 
genom aktivt deltagande. Ett konkret exempel 
som lyftes fram var förmågor som behövs för 
att konstruktivt kunna deltaga i lokala före-
tagsföreningar och vara del i exempelvis sam-
tal om framtida utveckling av besöksnäringen 
och lokalsamhället. Sådana förmågor skulle ge 
kunskap i museets verksamheter om hur man 
kan prata om sitt värdeerbjudande med nä-
ringslivet. Med detta menade de en förmåga att 
i relation till samhällets behov och önskemål 
tydliggöra vad museiverksamheterna faktiskt 
gör och inte gör. Detta är kunskap som skapar 
trovärdighet i museets roll som samverkans-
part.

Flera vittnar om hur svårt det är att få in 
museientreprenöriell kunskap och kompetens 
i organisationen genom rekrytering (se Lind-
qvist 2019d:78f). Antingen får man in perso-
ner som kan museet eller så får man in perso-
ner som kan affärsmodellering och näringsliv. 
När man tar in personer med näringslivskun-
skap så förstår de fullt ut områden som hand-
lar om kundkrets och att maximera intäkter. 
Men, samtidigt förstår de inte det delikata i 
vad museet faktiskt är. Och från ”kultursi-
dan”, det vill säga de som är i verksamhetens 
kärna och har sin utbildning i museiämnen, 
förstår man inte det museientreprenöriella. 
Att rekrytera någon som behärskar båda dessa 
kunskaps- och kompetensfält är vad flera mu-

Samtliga intervjuade betonade att en stark ut-
bildning i museiämnen och museologi är helt 
nödvändig, men att det till detta också behövs 
museientreprenöriell kompetens som kan ut-
veckla museets framtida roll som samhällsak-
tör. Flera poängterade att det i detta samman-
hang handlar om såväl individers kompetens 
och kunskap, som organisationens förmåga 
att se till att kompetensen sitter i organisatio-
nen och inte enbart hos enskilda individer. Att 
kunna rekrytera nyutbildade personer med 
kompetens att realisera detta ses som värde-
fullt. En iakttagelse är att detta ligger väl i linje 
med hur museibranschen tidigare uttryckt sig 
om sådana behov (se Lindqvist 2019d), samti-
digt som det till stora delar står i kontrast till 
resultaten av en undersökning där fackförbun-
det DIK tog hjälp av sina medlemmar för att 
ringa in museernas framtida kompensbehov 
i vilken museientreprenörskap inte nämns 
(Dahlquist 2019). Huruvida denna diskrepans 
mellan resultat av olika undersökningar visar 
på faktiska skillnader mellan museichefers och 
museianställdas syn på vilken kunskap och 
kompetens framtida museer behöver, eller om 
skillnaderna kan härledas till variationer i ut-
gångspunkter och frågeformulär i respektive 
undersökningar är en fråga för framtida forsk-
ning. 

Några museiledare lyfte också fram behov 
av personalutveckling i form av kurser, fort-
bildning och stöd i verksamheten som lång-
siktigt kan ge en fördjupad medvetenhet om 
museientreprenörskap som en väsentlig kun-
skapsdel i museets verksamhet. 

Flera museichefer betonade att nytänkande 
kompetens behövs för att förstå näringslivet. 
Generellt har museerna ofullständig kunskap 
om hur näringslivet fungerar. Detta innebär 
att sätten att bemöta och samverka med nä-
ringslivet riskerar att bli mindre konstruktiva 
än vad de potentiellt skulle kunna bli. Kon-
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ar det man söker: ”Denna önskvärda multi-
kompetens hos ny personal omfattar både mer 
traditionellt museiinriktad kompetens och 
kompetens i kommunikation, digital teknik, 
språk, rättvise- och miljöfrågor och annat som 
är relevant för museet” (Lindqvist 2019d:78). 
Det är alltså tydligt att den nya kompetens som 
efterfrågas inte bara görs så från museer med 
hög grad av självfinansiering (som de som in-
går i vår studie), utan ska ses som en generell 
efterfrågan i museisverige. 

Året 2020

Året 2020 var pandemins år. Påverkan på mu-
seibranschen var stor. Sveriges Museer har kal-
kylerat att svenska museer förlorat en halv mil-
jard kronor under året (Gustafsdotter 2020). 
Året har visat museernas sårbarhet och utsatt-
het (Lundberg & Hellberg 2020). Den stabilitet 
och kontinuitet som många har uppfattat som 
naturligt inbyggd i museerna har visat sig en-
kel att ifrågasätta när intäkterna uteblivit. Året 
har också tydliggjort en paradox. De museer 
som varit mest framgångsrika i att ta in exter-
na medel och skapa intäkter utöver anslag, är 
de som drabbats hårdast av uteblivna besöka-
re under året. De museer som sedan tidigare 
reducerat sina verksamheter i takt med mins-
kade anslag har inte drabbats i lika hög grad. 
Detta har föranlett kritik av entreprenöriella 
museer (Hegardt 2020). Som merparten av 
museiledarena påpekade, så har dock museer-
na som reducerat sina verksamheter i takt med 
minskade anslag inte haft något större genom-
slag, varken tidigare eller nu. 

Det som hänt, som en museiledare ut-
tryckte det, ”har lärt oss den hårda vägen att 
museerna behöver intäkter i verksamheten, 
efter detta året är det tydligt för alla”. Året har 
också väckt en större medvetenhet om muse-
ernas behov av att kunna planera långsiktigt, 

seiledare vill, men inte alla fullt ut lyckats med 
(se också diskussioner ovan om ”gränssnitt” 
mellan museal kunskap, museologi och en-
treprenöriell kunskap). Flera uttryckte att de 
behöver kunskap i organisationen som förstår 
hur affärsverksamheten relaterar till övrig mu-
seiverksamhet, så det ena inte blir lidande av 
det andra. I relation till detta poängterade flera 
att så kallad ”säljkunskap” inte är det samma 
som ”museikunskap som säljer”. Det handlar 
alltså inte om att rekrytera in ”sälj- och mark-
nadsföringspersoner” som inte är förankrade i 
kunskap om det unika museet har att erbjuda. 
Vad museerna behöver är personer som förstår 
vad som fungerar och inte fungerar i relation 
till museiverksamheterna och som förstår hur 
intäkter från verksamheterna kan återinveste-
ras i museet. Som en av museiledarna uttryck-
te det: ”Att få intäkter i affärsverksamheten, 
samtidigt som man förlorar trovärdighet i en 
annan del av museiverksamheten motverkar 
ju hela verksamhetens syfte”. Att hitta personer 
med denna typ av dubbla kompetens nämns 
av många som en avgörande faktor för fram-
gångsrik verksamhetsutveckling. Det är en 
kompetens som behövs i många delar av verk-
samheten och när den finns skapar ”en trygg 
kultur” på arbetsplatsen där personalen bott-
nar i sina kunskaper och kan realisera saker 
enklare än nu. 

Med utgångspunkt i en enkätundersökning 
från 2016 undersöker Lindqvist (2019d) hur 
länsmuseichefer bedömer sina museers befint-
liga kompetenser i relation till utvecklingsbe-
hov som cheferna själva identifierar. Flera av 
de områden som Lindqvist identifierar ligger i 
linje med de som diskuterats här. Länsmuseer-
na berättar att de arbetar för att få in en större 
bredd av kunskap och kompetens i sina orga-
nisationer. Samtidigt är cheferna medvetna om 
att komplexiteten i kompetensen som efterfrå-
gas gör det svårt att hitta personal som match-
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fenomen, som handlar om att mobilisera initi-
ativ, vara innovativ och utveckla sätt att skapa 
värde i relation till museernas verksamheter 
och samhället de verkar i. Svaren uttrycker 
en efterfrågan på museientreprenörskap som 
kompetens och kunskap och framtida om-
råden för forskning och utveckling pekas ut. 
Dessa handlar om kunskaper som behövs för 
att utveckla museientreprenörskapets roll som 
skapare av sociala, kulturella och ekonomiska 
värden och förnyare av samhälleliga institutio-
ner. De handlar också om hur ett museientre-
prenöriellt arbete kan göras i samverkan med 
omgivande intressenter och hur museernas roll 
som fria tillgängliga resurser för samhället kan 
upprätthållas samtidigt som affärsverksamhe-
ter utvecklas, utan att kompromissa med sam-
hällets förtroende för oberoende museiinstitu-
tioner. Detta är aspekter av museientreprenör-
skapets möjligheter och begränsningar som vi 
avser att undersöka i framtida studier. 
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