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Abstract 

Museums are important for maintaining trust and tolerance in society and their importance has in-
creased as more and more people visit museums. Twenty-five million visits were made to museums 
in Sweden in 2014. The issue of creative idea generation in terms of exhibition projects is central to 
the museum's impact and success, and to its relevance to an increasingly complex audience. In order 
to download their collections with new content and stories, museums have to develop their vision of 
creative idea generation and be better at taking a creative approach to the exhibition topic. 
 

This is difficult because museums have an inherent resistance to change because they are controlled 
by their institutions, here in the sense of self-imposed rules, conventions and traditions of how 
something is done. Within institutional theory, one uses the term Path Dependency. There are 
constant negotiations within institutions between the different roles with varying strong or weak ne-
gotiating positions. Museum directors have strong negotiating positions and are therefore key play-
ers in the creation of exhibitions. By illustrating how museum directors perceive their role in relation 
to exhibits, it is possible to change the institutions. Qualitative semi-structured interviews have thus 
been conducted with all five museum directors who have been or are active in the Swedish National 
Maritime Museums in the period 2004-2013. 
 

The investigation has shown that the organization and the director general at an overall level estab-
lish the framework for museum directors' ability to exercise their role and their negotiating position. 
One result is that museum directors have strong negotiating positions in certain distinct areas, but 
that there are also areas that are unclear to them, which prevents them from fully exploiting their 
negotiation position. One such area is the commissioning of exhibitions, especially in relation to the 
artistic creative processes and design. The conclusion from the result is that the commissioner’s role 
must be defined much more clearly. Another important conclusion is that museum directors must 
approach the question of what creative idea generation is and how it works. 
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1. Inledning 
 

Jag har under en stor del av mitt yrkesverksamma liv arbetat med den kulturhistoriska utställningen 

som medium. En uttrycksform som fascinerar mig utifrån sitt multimediala väsen och med sin inne-

boende potential att ta alla våra sinnen i bruk. Under mina år inom yrket har jag haft flera olika roller, 

utställningsassistent, utställningsproducent och avdelningschef, vilket gjort att jag haft möjlig-het att 

se på hur man tänker kring utställningar ur olika perspektiv. I chefsrollen har ingått att delta i olika 

processer vid tillkomsten och genomförandet av kulturhistoriska utställningar. I mitt fall har beställ-

aren av en utställning nästan alltid varit en museichef.  

 

Under alla dessa år har en rad händelser och erfarenheter lett till att jag funderat mycket kring hur 

processerna bakom beslutsfattandet vid utställningsproduktioner ser ut. Hur upplever museicheferna 

processen i samband med områden som tillkomst, beslutfattande, delaktighet och kreativitet i för-

hållande till utställningarna? Hur går det till vid idégenerering och urval av vilka utställningar som ska 

genomföras? Hur styrs detta av det sammanhang inom vilket en statlig museimyndighet verkar?  

 

För att få en uppfattning om detta har jag valt att undersöka hur fem museichefer, i den organisation 

jag själv är verksam i, har upplevt sin delaktighet utifrån ovan nämnda infallsvinklar. Målet är att syn-

liggöra vad som äger rum för att i förlängningen skapa en större medvetenhet om vad som styr 

idégenerering och genomförande. Detta kan ge verktyg för en förändring som jag menar måste 

komma inifrån museerna själva. Utställningarna kostar betydande summor men recenseras inte över-

drivet ofta i media. Många gånger har jag upplevt en brist på ordentlig analys av vad som behövs för 

att ta ett nytt och kreativt grepp på ett utställningsämne. Ska museerna nå nya målgrupper och vara 

relevanta för en allt mer sammansatt publik måste de bli mer medvetna om sina egen processer och 

synen på kreativt tänkande måste förändras.  

 

Museerna är viktiga för att upprätthålla förtroende och tolerans i samhället. Deras betydelse har 

också ökat i takt med att det sker allt fler museibesök i Sverige. Den officiella statistiken för 2014 vi-

sar på upp emot 25 miljoner museibesök.1 Frågan kring idégenerering när det gäller utställningspro-

jekt är centrala för museernas genomslagskraft och framgång. Man skulle kunna formulera det som 

att utställningarna är bärare av bilden av museet. För att kunna ladda sina samlingar med nytt inne-

håll och nya berättelser måste museerna utveckla sin fantasi och utifrån ett mer metaforiskt sätt bli 

bättre på ”att se något som något annat”.  

                                                           
1 Museerna 2014. Kulturfakta 2015:1. Myndigheten för kulturanalys. Sveriges officiella statistik. 
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Genom att intervjua samtliga museichefer som varit eller är verksamma vid Statens maritima museer 

(SMM) under perioden 2004 – 2013 vill jag belysa hur dessa upplever processer som påverkar deras 

mandat, ansvar, och möjligheter utifrån museichefsrollen och hur de ser på kreativitet i förhållande 

till utställningar. Uppsatsens problemformulering är 

- Hur upplever museicheferna vid SMM sin delaktighet i den kreativa idén och problematise-
ringen av utställningarna? 
 

2. Studiens motivering, syfte och frågeställningar 
 

Studiens motivering 

Som jag nämnde i inledningen recenseras kulturhistoriska utställningar inte överdrivet mycket i 

svenska media. Inte desto mindre kostar utställningarna betydande summor att producera, vilket till 

största delen finansieras med skattemedel. Det är därför angeläget att närmare studera hur en be-

slutsfattare (museichef) tänker kring teman som tillkomst, beslutsfattande, delaktighet, kreativitet 

och resultat i relation till en utställningsproduktion.  

 

En annan anledning till varför det är intressant att titta närmare på museichefernas roll är att det nog 

i gemene mans ögon är museicheferna som har det yttersta ansvaret för verksamheten vid respekti-

ve museum. Det stämmer naturligtvis på ett sätt men i den här typen av museiorganisation finns yt-

terligare en högre chefsnivå, vilken kan jämföras med generaldirektörsnivå i andra statliga myndig-

heter. Benämningen på denna chef kan skifta något men är för det mesta, som hos SMM, överinten-

dent. Ytterligare ett skäl till studien är att denna typ av museimyndighet ofta är organiserad i en 

matris-organisation vilket har stor betydelse för hur museicheferna kan agera. 

 
Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera hur museichefer vid en statlig museimyndighet är delaktiga i och 

upplever de olika processer som äger rum vid tillkomsten och genomförandet av en kulturhistorisk 

utställning. Syftet är också att synliggöra museichefernas förhandlingsposition inom ramen för krea-

tivt arbete och hur de använder denna förhandlingsposition. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever museicheferna att deras roll påverkas av myndighetens matrisorganisation och 

den överordnade överintendenten i förhållande till utställningsproduktionerna?  
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 Vilka ansvarsområden upplever museicheferna som tydliga, respektive otydliga, utifrån 

museichefsrollen i förhållande till utställningsproduktionerna? 

 Vad upplever museicheferna är kreativitet i arbetet med utställningarna utifrån sin egen roll? 

3. Myndigheten Statens maritima museer 
 

Statens maritima museer (SMM) är en myndighet som inbegriper tre museer: Marinmuseum i 

Karlskrona och Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm. Fram till 2003 hette myndigheten 

Statens sjöhistoriska museer men bytte därefter namn till Statens maritima museer. SMM är en av 

fjorton museiorganisationer i Sverige som brukar gå under benämningen centralmuseer. Av dessa 

fjorton är tio myndigheter och fyra stiftelser med statliga bidrag. Flera av myndigheterna är organise-

rade på ett liknande sätt som SMM eftersom man har lagt två till fyra museiorganisationer i samma 

myndighet. Totalt rymdes 25 museiorganisationer inom ramen för dessa myndigheter och stiftelser 

2016.  

 

SMM kan alltså sägas vara ett av flera till sin karaktär sinsemellan olika centralmuseer i Sverige. De 

tre museerna som ingår i myndigheten är även de väldigt olika. Marinmuseum är ett relativt stort 

statligt museum i en mellanstor stad i södra Sverige med ett smalare ämnesområde än Sjöhistoriska 

museet i Stockholm som spänner över ett vidare fält omfattande både handelssjöfart och örlog. 

Vasamuseet i sin tur kan ses som ett turistmål i världsklass. Det som dock förenar dem är att det rela-

tivt sett funnits en god ekonomi i organisationen. Mycket har berott på Vasamuseets goda besökstill-

strömning men även på att Sjöhistoriska museet har en ekonomiskt stark vänförening som ger be-

tydande bidrag till verksamheten.  

 

Sjöhistoriska museet 

 

Initiativet till Sjöhistoriska museet togs 1913 av ett antal privata aktörer, som då bildade Föreningen 

Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (FSSS). Året därpå öppnade föreningen sin första museilokal på 

Skeppsbron i Stockholm. Vid samma tid drevs också frågan om ett museum i Stockholm för statens 

sjökrigshistoriska samlingar. År 1931 donerade FSSS sina samlingar till staten och 1938 invigdes den 

nuvarande museibyggnaden, gemensam för de civila och militära samlingarna. Museet hade då två 

intendenter, en för vardera samlingen. År 1945 fick de båda avdelningarna en gemensam 

ledningsorganisation under en museidirektör. Museet fick namnet Statens sjöhistoriska museum 

(SSHM). Enligt sin instruktion skulle det främja kunskaperna om sjöförsvaret, handelssjöfarten och 

skeppsbyggerikonsten. FSSS fortsatte att vara museets vänförening, som i kraft av sitt engagemang 

och starka ekonomi utövar ett visst inflytande över museets verksamhet. 
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Vasamuseet  

 

Skeppet Vasa återupptäcktes 1956 och bärgades 1961. Året därpå öppnades det provisoriska 

Vasavarvet för publik. Projektet fördes 1964 till SSHM, där Vasaverksamheten i möjligaste mån 

integrerades i den befintliga organisationen. Det permanenta Vasamuseet började byggas 1986 och 

öppnades 1990. I samband med detta organiserades SSHM om till två förhållandevis autonoma 

museer, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet inom myndigheten Statens sjöhistoriska museer, ledd 

av en överintendent. Vasamuseet har ett antal relativt fasta utställningar som berättar om Vasa och 

hennes tid, men även tillfälliga utställningar om olika teman, kopplade till skeppet. 

 

Marinmuseum 

 
Marinmuseums uppdrag är att dokumentera och förmedla den marinhistoriska utvecklingen i 

Sverige. Ursprunget till Marinmuseum är den modellkammare som fanns i Karlskrona från 1756. 

Marinmuseum sorterade tidigare organisatoriskt under Statens försvarshistoriska museer under 

försvarsdepartementet. Myndigheten inbegrep Armémuseum i Stockholm, Marinmuseum i 

Karlskrona och från 1977 Flygvapenmuseum i Linköping. I samband med att den nya musei-

byggnaden invigdes i Karlskrona 1997 bröts Marinmuseum organisatoriskt ut och inordnades istället i 

Statens sjöhistoriska museer, senare benämnt Statens maritima museer, under kulturdepartementet.  

 

Statens maritima museers uppdrag, statliga direktiv och styrande dokument 
 

SMMs uppgift är att bevara, utveckla och bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. 

Regeringen beslutar vilken inriktning arbetet ska ha och SMM har en instruktion, den nuvarande be-

slutades 2007 med några förändringar 2009.  Instruktionen innehåller gällande lagar och förord-

ningar och i denna redogörs för myndighetens inriktning, myndighetens ledningsform (överinten-

dent), vilka museer som ingår i myndigheten samt huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvars-

områden. Häri ingår att vårda samlingarna, hålla samlingarna tillgängliga, bistå allmänheten och 

regionala och lokala museer med information och råd, verka för bevarande av kulturhistoriskt värde-

fulla fartyg osv. SMM ska även bistå vid det museala bevarandet av statens sjökrigshistoriska sam-

lingar utanför myndigheten och samråda med Statens försvarshistoriska museer när det gäller bi-

dragsgivningen till Svenskt militärhistoriskt arv (SMHA). Från 2009 står det även i instruktionen att 

SMM ska samverka med universitet och högskolor för att verka för ökad kunskap grundad på forsk-

ning, integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt verka för internationellt och 

interkulturellt utbyte och samarbete.  
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SMM får även ett regleringsbrev varje år via kulturdepartementet i vilket redogörs för den inriktning 

av verksamheten som kulturdepartementet vill att myndigheten ska ha specifikt år för år. I det nuva-

rande regleringsbrevet finns huvudsakligen två tydliga prioriteringar, dels insatser som görs för att nå 

och öka den unga publiken, dels åtgärder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsned-

sättning. SMM regleras dessutom av myndighetsförordningen som reglerar hur statliga myndigheter 

fattar beslut och styrs. Här står bl.a. att myndigheten ska ha en arbetsordning för organisationen som 

reglerar ansvars- och beslutsfrågor, delegationsbestämmelser, handläggning av ärenden osv.  

 

Statens maritima museers vision och strategier för verksamheten fram till 2015 

 

I samband med att en ny överintendent tillsattes 2006 påbörjades på hans initiativ arbetet med en 

vision för myndigheten. Visionen bestod av två delar, dels en arbetsplatsvision, som beslutades 2006, 

dels en verksamhetsvision som beslutades 2007. Verksamhetsvisionen löd: ”År 2015 är SMM Europas 

ledande kraft för ett levande maritimt kulturarv”. För att nå dit skulle SMM använda strategierna 

Världsledande inom maritim kulturarvsforskning och bevarandearbete, Total tillgänglighet och 

Utställningar, pedagogik och värdskap i världsklass. 2015 påbörjade myndigheten framtagandet av 

en ny vision med sikte på år 2025. 

 

4. Det organisatoriska sammanhanget vid Statens maritima museer 
 

SMMs organisationshistorik sedan 1997 

 

Trots att myndigheten sedan 1997 bestått av de tre museerna hade dessa varit relativt självständiga 

och bara förenats av en gemensam överintendent och ett kansli som bestod av ett mindre antal per-

soner. När SMM fick en ny överintendent 2000 påbörjade och genomförde han en omorganisation till 

en s k matrisorganisation, som sjösattes vid årsskiftet 2001/2002. En matrisorganisation kan vara svår 

att definiera eftersom den kan förekomma i många olika skepnader men en definition säger att verk-

samheter som väljer en matris undviker att välja en struktur framför andra då valet innebär en mo-

dell med två strukturer.2 Ofta innebär detta att en del av verksamheten är organiserad vertikalt me-

dan andra arbetsuppgifter organiseras horisontellt efter sin funktion, t ex att göra utställningar. I 

definitionen ingår även att medarbetare kan vara ansvariga inför mer än en chef. 

 

                                                           
2 Hamskär, Olle. Wibom, Gustaf. (2010) Chefsansvar i en matrisorganisation - En fallstudie av företaget Jetpack. Företagsekonomiska 
Institutionen, Uppsala Universitet. s 8. 
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På SMM skulle museerna i den nya matrisorganisationen fungera som renodlade besöksmål under 

ledning av en museichef som hade en publikenhet som skulle stå för det faktiska publikmottagandet 

och värdskapet. Horisontellt tvärs över museerna skulle funktionsinriktade avdelningar, även kallade 

sakavdelningar, ha ansvaret för de delar av verksamheten där man hade specialkompetens och ut-

föra myndighetsövergripande uppdrag. Dessa utgjordes inledningsvis av den kulturhistoriska avdel-

ningen, under vilken låg föremålsenheten, vasaenheten, arkiv & bibliotek samt fältenheten, som 

bedrev myndighetens marinarkeologiska verksamhet. Under förmedlingsavdelningen låg utställnings-

enheten, undervisningsenheten och programenheten. Programenheten blev dock aldrig förverkligad 

under den föreslagna avdelningen. Under informationsavdelningen låg butiksenheten för alla tre 

museerna. Till myndighetens museer och avdelningar hörde ett gemensamt kansli och direkt under 

överintendenten, fanns stabschef och kanslichef. Nedanstående organisationsplan är hämtad ur den 

dåvarande myndighetens årsredovisning.3 

 

          Figur 1. Organisationsplan ur årsredovisningen 2001 för nästkommande år. 

 

                                                           
3 Statens sjöhistoriska museers Årsredovisning 2001. s 7. 
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Organisationen förändrades sedan vid flera tillfällen under den aktuella undersökningsperioden vid 

vad som ibland kallades organisationsjusteringar, ibland organisationsförädlingar, men inte på ett så 

genomgripande sätt att matrisorganisationen inte bestod. Redan 2005 delades den kulturhistoriska 

avdelningen i två nya avdelningar och blev samlingsavdelningen och kulturmiljöavdelningen. Under 

kulturmiljöavdelningen låg fältenheten och vasaenheten och under samlingsavdelningen låg arkiv & 

bibliotek, fartygsenheten och föremålsenheten. IT-enheten, som inledningsvis legat under kansliet 

fördes över till informationsavdelningen och kansliet med placering i Karlskrona, sorterades in under 

chefen för Marinmuseum.  

 

År 2006 tillkom den administrativa avdelningen varvid kansliet överfördes till denna. Under perioden 

genomfördes också andra förändringar som inte i första hand har så stor betydelse för denna under-

sökning, t ex upphörde den dåvarande kulturmiljöavdelningen då vasaenheten flyttades tillbaka un-

der Vasamuseet och fältenheten fördes in under Sjöhistoriska museet. 2010 slogs så förmedlings-

avdelningen och informationsavdelningen samman och bildade den nya kommunikations-

avdelningen. 

 

Under slutet av den aktuella perioden utgjordes sakavdelningarna av avdelningen för administrativ 

service, som ansvarade för drift och säkerhet samt myndighetens samlade digitala infrastruktur, upp-

handlingar, miljöledning och tillgänglighetsfrågor. Kommunikationsavdelningen som bestod av in-

formationsenheten, utställningsenheten och pedagogiska enheten. Informationsenheten ansvarade 

för extern och intern kommunikation, myndighetens fyra webbplatser och marknadsföring. Utställ-

ningsenheten ansvarade för produktion och underhåll av utställningar på beställning av och i dialog 

med museicheferna. Den pedagogiska enheten ansvarade för den pedagogiska verksamheten på be-

ställning av museicheferna.  Avslutningsvis hade forsknings- och samlingsavdelningen ansvaret för 

forskningsfrågor samt utvecklingen och bevarandet av samlingarna. Här låg även ansvaret för 

myndighetens ämbetsarkiv och bibliotek. Totalt hade SMM 168 årsarbetskrafter 2014.4  

 

Vad gäller specifikt utställningsverksamheten var budgetansvaret för både utställningsproduktion 

och underhåll förlagt till förmedlingsavdelningen mellan åren 2002 -2008. Detta förändrades vid års-

skiftet 2008/2009 då det ekonomiska ansvaret för nya utställningar återfördes till museicheferna. För 

denna uppsats har det betydelse för museichefsuppdraget då man som beställare även blev budget-

ansvarig för utställningarna. 

 

                                                           
4 Statens maritima museer, Årsredovisning 2014. s 46. 
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Organisationsstrukturer på SMM 

 

Organisatoriskt leds alltså SMM av en överintendent som beslutar om myndighetens organisation. 

Till överintendentens ledningsfunktion hör en stab, som leds av stabschefen. Myndigheten består av 

de tre museerna Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet och ett antal funktions-

inriktade avdelningar som utför myndighetsövergripande uppdrag. Varje avdelning leds av en 

avdelningschef och avdelningschefen för ett museum är museichef. Avdelningscheferna för de 

funktionsinriktade avdelningarna befinner sig hierarkiskt på samma nivå som museicheferna. 

Avdelningarna är i sin tur indelade i enheter som leds av enhetschefer. 

 

Museicheferna har ansvar för att utveckla sitt respektive museum som varumärke, besöksmål och 

arena. I detta ansvar ingår att tillsammans med överintendenten och övriga museichefer samordna 

planering och utnyttjande av myndighetens resurser. Museicheferna har också ansvar för utveckling 

och underhåll av respektive museums utställningar och publika miljöer. De tre museicheferna har un-

der undersökningsperioden haft en publikenhet under sig som tagit hand om öppethållande, visning 

och tillsyn av museernas publika ytor samt driften av museets butik. Dessutom har de under olika pe-

rioder haft andra enheter av olika karaktär förlagda under sig, se avsnittet om SMMs organisations-

historik. De tre museerna fungerar som stuprörsverksamheter ut mot publiken medan de funktions-

inriktade sakavdelningarna utför uppdrag och tjänster internt till alla tre museerna. Många av upp-

dragen till sakavdelningarna kommer från museicheferna i vad som kallas en beställarorganisation.  

5. Teori om institutioner 
 

I uppsatsens inledning redogjorde jag för att ett av skälen till att jag velat göra denna undersökning 

är att jag funderat mycket kring hur processerna vid tillkomsten av kulturhistoriska utställningar ser 

ut och hur de upplevs av de berörda beslutsfattarna. Jag menar också att jag många gånger upplevt 

en brist på vital problematisering och kreativt tänkande i dessa sammanhang. Ibland äger ett intellek-

tuellt samtal rum och ibland inte. Varför är det så olika? Min ingång till detta är att för att kunna för-

ändra något så måste man först bli medveten om vad som händer. Ett sätt att göra detta är att 

undersöka hur vissa centrala beslutsfattare själva upplever sin roll i utställningsprocessen. 

Eftersom målet är att synliggöra de processer som äger rum på en statlig museimyndighet är det i ett 

vidare perspektiv lämpligt att teoretiskt tänka kring vilkens sorts organisation Statens maritima 

museer är och vilka begränsningar och möjligheter som på ett grundläggande plan följer av detta. Ett 

teoretiskt ramverk kan alltså utgöras just av teorier kring institutioner och vad som utmärker dem.  
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Undersökningens begreppsliga avstamp tar jag i begreppet institution. Två av de begrepp jag kom-

mer att använda utgår från nationalekonomen Douglass C North, som under 1960-talet definierade 

institutioner såsom ”de restriktioner som människor sätter upp för att ange formen för mänsklig 

samverkan”.5  Begreppen är förhandlingsposition och spårbundenhet, på engelska path dependency, 

som jag ska återkomma till ur flera infallsvinklar. 

 

Man kan säga att institutionerna utgör samhällets självpåtagna regler och omfattar alla slags regler 

som människor skapar för att forma det mänskliga samspelet. Formella regler utgör en liten, om än 

en mycket viktig, del av summan av de restriktioner som ligger bakom våra beslut. Tänker vi efter 

upptäcker vi snart hur omfattande de informella restriktionerna är. I vårt dagliga samspel med andra, 

oavsett om det äger rum i familjen, andra sociala relationer eller i arbetssammanhang, består den 

struktur som styr oss till största delen av regler för hur man uppför sig, beteendenormer och kon-

ventioner. Dessa informella restriktioner stöds visserligen av formella regler men dessa är sällan den 

uppenbara grunden för beslut i det dagliga samspelet.6  

 

Institutionerna uppstår genom mänsklig interaktion och är resultatet av ett stort antal viljor och för-

handlingar. Institutionerna, menade North, är skapelser av en ständigt pågående förhandling där 

aktörerna med de bästa förhandlingspositionerna har störst chans att påverka. Dessa positioner kan 

vara både formella och informella. Så som North definierar institutioner utgör de alltså ramarna inom 

vilket det mänskliga samspelet försiggår.7 

 

North utvecklade sina teorier i förhållande till den ekonomiska analysapparaten, alltså den ekono-

miska kulturen, men jag menar att hans begrepp även går att använda när det gäller den kreativa kul-

turen i den meningen att institutionernas syfte är att strukturera vardagen och begränsa antalet val 

som en individ ställs inför t ex i en organisation. Institutionerna vägleder på så sätt människor i deras 

samspel och utgör ramarna för vad som är accepterat inom en organisationskultur och vad som inte 

är det. Kultur definieras här utifrån Clifford Geertz definition som säger att kultur utgör ett nät av 

meningsskapande handlingar och föreställningar som människan själv bygger.8  

 

Förändringar av de formella reglerna kan inträffa först när de individer som har den bästa förhand-

lingspositionen har ett intresse av att förändra de formella institutionella ramarna. Samtidigt sker 

                                                           
5 North, Douglass C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm. s 16. 
6 Ibid, s 64. 
7 Ibid, s 17. 
8 Geertz, Clifford. (1973) The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York. s 5. 
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hela tiden förändringar i såväl formella regler som informella restriktioner och med tiden kommer de 

institutionella ramarna att utvecklas och ge andra valmöjligheter än vad som var möjligt från början.9 

Det andra begreppet introducerat av North är spårbundenhet. Spårbundenhet innebär att historien 

är betydelsefull. Vi kan inte förstå dagens beslut utan att spåra institutionernas gradvisa utveckling.10  

Spårbundenhet beror på mekanismer som stärker riktningen när man väl slagit in på en utvecklings-

väg.11  Restriktioner från det förflutna sätter gränser för de aktuella besluten och gör därigenom de 

aktuella besluten begripliga.12 Ändring av riktningen kan bero på oväntade resultat av beslut, externa 

effekter och krafter som ligger utanför de analytiska ramarna. Ett totalt byte av riktning uppkommer 

vanligtvis genom förändringar av politiken.13 Men organisationer åstadkommer också samtidigt steg-

visa förändringar och blandningen av stabilitet och stegvisa förändringar kan ge oss en djupare för-

ståelse för hur institutionerna fungerar.14 Begreppet spårbundenhet ska jag vidareutveckla utifrån de 

kulturella institutionerna nedan.  

 

Sociala institutioner är definitionsmässigt ett permanent organiserat system för att tillgodose ett 

samhälleligt behov och för att upprätthålla livskraftiga samhällsstrukturer. Detta görs med hjälp av 

positioner, roller, normer, rutiner, värderingar o s v, som relaterar till sociala strukturer av relativt 

stabil art. Man kan säga att institutioner som fenomen befinner sig mitt emellan de mindre organise-

rade sociala formerna, normer och ritualer och de mer komplexa och omfattande som utgörs av sam-

hällen och kulturer. Allmänna kännetecken på en institution är att den är relativt permanent över tid 

och att den är beroende av sin sociala miljö för att överleva. En institution måste hela tiden bevisa att 

den uppfyller samhällets uppdrag och behov, endast så kan institutionen legitimera sin existens.15  

 

Ända sedan 1980-talet har traditionella kulturorganisationer som t ex museer fått utstå en hel del 

kritik. De har anklagats för att vara byråkratiska, tungrodda, icke kreativa och immuna mot radikala, 

nyskapande idéer och för att inte följa med i sin samtid. Den ökade förändringstakten i samhället ge-

nerellt bidrar till att organisationerna utsätts för dessa allt starkare krafter. Frågan är nu på vilket sätt 

organisationerna kommer att anpassa sig till förändringstrycket och/eller vilka strategier som kom-

mer att utvecklas för att försvara väletablerade övertygelser och beteendemönster.16 Inom institut-

                                                           
9 North, Douglass C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm. s 110. 
10 North, Douglass C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm. s 154. 
11 Ibid, s 170. 
12 Ibid, s 207. 
13 Ibid, s 171. 
14 Ibid, s 207. 
15 Ibid, s 272. 
16 Ibid, s 270. 
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ioner finns nämligen också ofta ett utpräglat motstånd mot förändring vilket brukar benämnas spår-

bundenhet eller path dependency, vilket betyder att man vill hålla fast vid något som det alltid har 

varit och att det finns en motsättning mellan förändring och handlingskapacitet inom en organi-

sation.17 

Inom institutionsteori finns flera olika perspektiv och inriktningar, t ex den rationella institutionen, 

den sociala institutionen och den historiska institutionen vilka alla har olika kännetecken. Utifrån min 

utgångspunkt, att en förändring vad gäller hur man tänker kring de kreativa processerna kopplat till 

utställningarna, kan man se ett mönster i vad som skett på SMM under undersökningsperioden. En 

modell som betonar hur institutioner förändras gradvis och genomför stegvisa förändringar eller 

justeringar utifrån ett evolutionärt synsätt har gjorts av Kathleen Thelen. Hon hävdar att även om 

stegvisa förändringar genomförs inom en organisation så kommer ursprungliga eller traditionella val 

avspeglas även i den justerade eller förändrade institutionen eftersom den spårbundna organi-

sationen alltid i grunden betonar stabilitet.18 Institutionerna kommer därför nästan aldrig att vara ett 

optimalt svar på, eller ge den bästa lösningen på ett samtida aktuellt problem.  

 

Rollerna i en institution, styrs enligt Norths definition, som tidigare nämnts av komplexa samman-

satta regler som utgörs av andra parametrar än t ex ekonomisk rationalitet. De olika rollerna och vad 

man kan göra inom ramen för dessa styrs av institutionens historia, kultur och tradition. Dessa trad-

itioner utgörs av regler, rutiner, normer, moraliska överenskommelser och delade värderingar. Det 

gör att institutionerna strävar efter att agera förnuftigt i förhållande till etablerade sociala värde-

ringar och normer i samhället. Makten i en organisation utövas både formellt och informellt. Den är 

beroende av hierarkier och organisationsstrukturer som bestämmer vilka som får disponera resur-

serna men kan även vara informell och beroende av personliga relationer. Starka personer utan for-

mell makt kan utöva ett stort inflytande på beslut genom informella nätverk, kunskap eller konstnär-

ligt kapital som är viktigt för organisationen. Samtidigt är de olika rollinnehavarna beroende av 

varandra för att kunna utföra sin roll på ett tillfredställande sätt.  

 

Uppdelningen mellan roller i en organisation kan leda till interna konflikter och oklarheter av den 

enkla anledningen att vissa av rollerna innehas av personer som har sin kompetens framförallt i en 

annan sfär än kultursfären. Dessa komplikationer kan överbryggas genom rollfördelning, förhandling 

                                                           
17 Smeds, Kerstin. Historien tillhör inte enbart det förflutna. Svenska Dagbladet 2016-11-02. 
18 Kangas, Anita. Vestheim, Geir. (2010) Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries, Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift. s 274. 
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och ömsesidig respekt mellan olika rollinnehavare och inte minst av en gemensam målbild.19 Omvänt 

gäller även att om organisationen attackeras utifrån så kan interna konflikter neutraliseras.  

 

Min utgångspunkt när det gäller museichefernas betydelse för utställningarna skulle kunna härledas 

till detta område då de delvis utövar sitt mandat inom den kreativa sfären som de inte till fullo be-

härskar samt att de i sin roll ser som sin uppgift att försvara och legitimera sitt museum utifrån de 

utställningar som görs eftersom dessa i så stor utsträckning är bärare av bilden av museet. 

 

Jag kommer alltså att titta närmare på hur just museichefernas förhandlingsposition ser ut ur olika 

aspekter. Det är naturligtvis så att SMM som organisation inte existerar som en isolerad ö i världen 

utan påverkas av en mängd faktorer, inte minst kulturpolitiken. Det är också så att museichefernas 

chef, överintendenten, också har en förhandlingsposition som kan vara mer eller mindre stark i för-

hållande till museicheferna, men också i förhållande till uppdragsgivaren. Jag är medveten om detta 

men kommer inte att undersöka dessa aspekter på någon djupare nivå i uppsatsen. 

6. Kreativitet - tidigare forskning 
 

Jag har i det föregående avsnittet redogjort för vad en institution är. I ett snävare perspektiv intresse-

rar jag mig dock främst för hur institutioner används inom ramen för det kreativa fältet. För att 

kunna applicera teorierna behöver jag därför även gå igenom vad kreativitet kan innebära ur ett 

forskningsperspektiv eftersom jag menar att även inom kreativitetsfältet finns det institutioner som 

man måste förhålla sig till. 

 

Min forskningsfråga fokuserar alltså på ledarskap, delaktighet och kreativitet. Poängen är att försöka 

synliggöra hur dessa faktorer på olika sätt påverkar ett resultat. För min del är jag intresserad av spe-

cifika processer i ett särskilt sammanhang och av människor som har till profession att genomföra 

dessa processer utifrån en ledarskapsroll, företrädesvis på en statlig museimyndighet.20 

Med min utgångspunkt i institutionsteori och begreppen förhandlingsposition och spårbundenhet 

har det även varit nödvändigt att titta närmare på det kreativa forskningsfältet för att se hur man kan 

förstå kreativitet ur olika perspektiv i förhållande till kulturhistoriska utställningar. Den forskning jag 

                                                           
19 Kangas, Anita. Vestheim, Geir. (2010) Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries, Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift. s 272. 
20 Simon, Judit. (2009) Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. s 13. 
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tittat närmare på bedrivs ofta i skärningspunkten mellan ledarskapsforskning och organisationsforsk-

ning för att visa hur ramarna för kreativt arbete ser ut för olika rollinnehavare. Vad betyder det för 

hur museicheferna kan agera inom området kreativitet? 

 

Det säger sig självt att ett område som kreativitet till sin natur är svårt att ringa in forskningsmässigt.  

Forskningen som bedrivits under den period när kunskapssökandet om kreativitet varit på väg att ut-

vecklas mot ett eget forskningsfält har kännetecknats av olika föreställningar. Detta har lett till att 

det beskrivits som ett splittrat och oenigt fält, bl a hävdas att flera definitioner står i konflikt med 

varandra och att det saknas ett stringent tänkande kring kreativitetsbegreppet. Det är svårt att föra 

en diskussion i ämnet eftersom vi talar om vitt skilda saker och det finns en olycklig uppdelning i 

konstnärlig kreativitet, vetenskaplig kreativitet, uppfinnarkreativitet o s v. Oenigheten sägs ligga på 

en filosofisk nivå där man väljer olika kreativitetsbärare, d v s olika fundamentala särdrag för kreativi-

tet, utifrån det egna forskningsintresset. På så sätt talar man om kreativa miljöer, personer, idéer, 

tankar, processer, handlingar, resultat osv.21 

  

Komplext och undflyende till sin karaktär berör kreativitet alltså en mängd olika forskningsfält. Psyko-

logi och sociologi är områden där kreativitet undersöks men även inom den företagsekonomiska 

sfären bedrivs forskning inriktad på att komma åt faktorer som är avgörande för hur kreativitet ska 

kunna uppstå och frodas. Inte så förvånande kanske med tanke på att området kreativitet ligger nära 

området innovation, uppfinningar och nya forskningsrön som i förlängningen kan vara av stor ekono-

misk betydelse. Inom kreativitetsforskningen finns bl a ett segment speciellt inriktat på ledarskap 

som kallas Management & Creativity. 

 

Den traditionella kreativitetsforskningen har mestadels inriktat sig på individens kreativitet samt 

undersökningar om vilka miljöer som kan anses var gynnsamma för kreativitet. Bland annat brukar 

vikten av ett organisationsklimat som karaktäriseras av risktagande, dynamik och frihet understrykas.  

Likaså brukar en låg nivå på struktur och ett stort mått av frihet anses uppmuntra kreativitet. Ett 

annat perspektiv är att se en organisation som en plats där individerna deltar i de kreativa proces-

serna genom sitt interagerande med varandra och att det är detta som blir avgörande för resulta-

tet.22  

 

                                                           
21 Simon, Judit. (2009) Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. s 16. 
22 Öberg, Christina. (2013) Competence Integration in Creative Processes. Department of Industrial Management and Logistics. Industrial 
Marketing Management. s 114. 
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Christina Öberg har i sin forskning ”Competence Integration in Creative Processes” ställt frågorna; 

hur påverkar tillkomsten av nya kompetenser den kreativa processen och vilken betydelse har det 

om detta sker inom en organisation eller i samarbete med externa partners?23 Kompetens är här de-

finierad som kunskap och skicklighet, och kreativitet som kapacitet att skapa nya och användbara lös-

ningar. I Öbergs studie påverkades den kreativa processen märkbart negativt när mindre och ganska 

löst sammansatta intressedrivna grupper blev mer komplexa då ny kompetens tillfördes. Där indivi-

der tidigare på ett ganska ad-hoc artat sätt bidragit till kreativiteten minskade denna när ledningen, 

för att öka tydligheten mellan olika roller och kompetenser, ökade graden av kontroll och gränsdrag-

ningar och formaliserade arbetet med processerna. Resultatet blev att den faktiska kompetensen 

ökade men den som användes blev mindre.24 

 

Ett annat sätt att angripa frågan om kreativitet har gjorts inom området Industrial Marketing Mana-

gement och handlar om hur man kan se på idégenerering genom att använda metaforer. I det här 

fallet använder sig forskarna lämpligt nog av curatorsrollen och museet som metafor för hur detta 

sker. I sin artikel ”Curating Collections of ideas: Museum as Metaphor in the Management of Creati-

vity Processes” har Robert C. Litchfield och Lucy L. Gilson undersökt hur man kan se på idégenerering 

och kreativitet. Inledningsvis konstateras att den klassiska modellen för idégenerering ofta fokuserar 

på att ta fram så många idéer som möjligt genom t ex brainstorming eller genom att vidga gruppen 

som ska ta fram idéerna. Den bakomliggande idén är att ju fler idéer som tas fram desto större är 

sannolikheten för att få fram en verkligt kreativ idé. 

 

I liknelsen med museet menar Litchfield och Gilson att kreativa idéer, liksom t ex en konstsamling, 

måste utvecklas, underhållas och användas för att producera ett värde. En curators sätt att se på 

idéer fokuserar inte så mycket på mängden idéer, som på idéns natur.25 Vinsten med ett curatoriellt 

sätt att se på idégenerering är att det kan förbättra urvalsprocesserna för vilka idéer som ska genom-

föras. På museerna går mycket av den curatoriella verksamheten idag ut på att förmedla, främja och 

översätta samlingar till publiken. Det curatoriella arbetssättet kan här ses som en brygga mellan sam-

lingen och publiken.26 

 

Kreativitetsforskare börjar allt mer skilja på olika typer av kreativitet och fältet rör sig ibland mot 

domänen innovation. Hur kreativitet yttrar sig inom detta fält kan variera mycket, t ex kan den ske 

                                                           
23 Öberg, Christina. (2013) Competence Integration in Creative Processes. Department of Industrial Management and Logistics. Industrial 
Marketing Management. s 113. 
24  Ibid, s 117. 
25 Litchfield, Robert C. Gilson, Lucy L. (2013) Curating Collections of Ideas: Museum as Metaphor in the Management of Creativity 
Processes. Industrial marketing Management. s 106. 
26 Ibid, s 108. 
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gradvis eller plötsligt i radikala språng. Båda dessa strategier ryms dock i den curatoriella metaforen 

på så sätt att båda kan vara lika viktiga för framgång. Liksom på kulturinstitutioner är man ofta bero-

ende av att arbeta med en balans mellan t ex mer utmanande smala utställningar och bredare pro-

duktioner som kan tänkas locka en bredare målgrupp.27 På så sätt kan man t ex utgå från att idéer 

som ska leda till radikala förändringar är svårare att ta fram än sådana som leder till gradvisa förbätt-

ringar. Viktigt är också att fundera kring vilka det är som bjuds in för att generera kreativa idéer.28 

Ytterligare forskning som skett kring kreativa processer inom ramen för Industrial Marketing Mana-

gement handlar om kreativa projekt som spänner över organisatoriska gränser. Definitionen av krea-

tivitet innefattar här upptäckten av idéer som är både originella och användbara. Området kreativitet 

kan ibland betraktas som besvärligt ur ledarskapssynpunkt utifrån synsättet att kreativa individer för-

väntas ogilla alltför mycket struktur och formaliserad standard, något som ur ledningssynpunkt be-

hövs för att säkerställa samförstånd, stabilitet och förtroende. Forskarna Houman Andersen, Kragh 

och Lettl menar dock att det helt motsatta förhållandet kan var lika giltigt, d v s att ett strikt ramverk 

aktivt kan stimulera och kanalisera kreativa processer.29  

 

Den här forskningen handlar om vad ledningen behöver göra för att koordinera kreativa projekt som 

spänner över organisatoriska gränser både på individ- och gruppnivå och hur man kan handla för att 

uppnå en samsyn kring mål för att undvika motstånd genom syndromet ”not invented here”. Även 

om nivån av mångfald och olika perspektiv kan öka kreativiteten kan alltför stor mångfald leda till 

kommunikationssvårigheter eftersom människor som tänker helt olika har en tendens att ignorera 

varandra.30 Denna forskning omfattar också öppen idégenerering med externa deltagare.31 Ovanstå-

ende forskning berör området idégenerering och input från externa grupper. Hur idéerna till utställ-

ningarna uppstår, tas fram och processas är centralt att förstå, inte minst om man vill påverka hur 

idégenereringen går till för att uppnå ett annat resultat. 

 

Ett annat exempel på forskning inom fältet kreativitet handlar om det undermedvetnas roll vid idége-

nerering och har bedrivits inom fältet Thinking Skills and Creativity. Forskarna Simon M. Ritter, Rick B. 

van Baaren och Ap Dijksterhuis har undersökt hur kreativitet kan gynnas av undermedvetna proces-

ser som spelar en stor roll när det gäller att välja vilken idé som är mest kreativ. Fallstudier visade att 

individer som fått möjlighet att undermedvetet tänka igenom en mängd idéer var mycket bättre på 

                                                           
27  Litchfield, Robert C. Gilson, Lucy L. (2013) Curating Collections of Ideas: Museum as Metaphor in the Management of Creativity 
Processes. s 107. 
28 Ibid, s 109.  
29 Houman Andersen, Poul. Kragh, Hanne. Lettl, Christopher. (2012) Spanning Organizational Boundaries to Manage Creative Processes: 
The case of the LEGO Group. Industrial Marketing Management. s 126  
30 Ibid, s 127. 
31 Ibid, s 130. 
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att välja vilken idé som var mest kreativ. Det undermedvetna med sin överlägset associativa förmåga 

är mycket bättre på att avgöra detta eftersom det är bättre på att värdera, vikta och bedöma olika 

alternativ mot varandra.32 Den här forskningen menar att det kreativa värdet av en idé vanligtvis av-

görs av komplexa sociokulturella och historiska processer.33 Intressant att notera är att trots att litte-

raturen är full av anekdoter om vikten av det omedvetna vid kreativa processer så finns det lite empi-

riskt stöd för detta i forskningen. Detta beror troligen på att kreativitetsforskningen framförallt inrik-

tat sig på själva idégenereringsfasen och inte på urvalsfasen för att välja den bästa idén.34 

 

När det gäller kreativitetsforskning har forskningsfokus även lagts på ledarskapsrollen i förhållande 

till kreativiteten. Sherene Suchy har forskat om så kallad emotionell intelligens inom ledning av mu-

seer. Hon resonerar kring hur viktigt många museichefer anser det vara att utöver sin roll som musei-

chef ha ett ben kvar i den verksamhet som först drog dem till sitt intresseområde, som hade ”hjärta i 

sig”.35 Här är det nödvändigheten av att kultivera sin egen kreativa förmåga och att man behöver 

hämta näring från den för att som chef kunna ge energi till sin organisation. Detta innebär ofta att 

man behöver ha en medvetenhet om fenomenet flow och ha upplevt det.36 

 

Begreppet emotionell intelligens tas här upp utifrån att Suchy menar att för att kunna utöva ett opti-

malt ledarskap som museichef behövs kompetenser som tillit, medkänsla, intuition, förmåga att kon-

struktivt kunna hantera missnöje, nätverkskontakter, flexibilitet och kreativitet. Ledarskapet på ett 

museum är en komplicerad balansakt och innefattar att få känslomässiga och intuitiva samarbeten 

att fungera inom en rationell ram.37 I denna forskning diskuteras även passion för ämnet, passion för 

sociala visioner, passion för utbildning och passion för innovation och entreprenörskap. Det senare 

blir alltmer nödvändigt eftersom de flesta kulturinstitutioner relativt sett får minskade resurser 

eftersom anslagen är oförändrade medan lönekostnader och lokalkostnader ökar och museichefer 

ofta måste hitta extern finansiering för verksamheten.38 Frågor som berör att arbeta med samhälls-

nytta, att beröra och engagera besökarna är också giltiga för museichefer på kulturhistoriska museer.  

 

Ett annat exempel på forskning i gränssnittet mellan organisationskultur, företagsekonomi, konst och 

kultur är Ann Sofie Köpings avhandling ”Den bundna friheten - Om kreativitet och relationer i ett 

konserthus. Köping har skrivit om kreativitet i en konstproducerande organisation, i det här fallet 

                                                           
32 Ritter, Simone M. van Baaren, Rick B. Dijksterhuis, Ap. (2012) Creativity: The role of unconscious processes in idea generation and idea 
selection. Thinking Skills and Creativity. s 22. 
33 Ibid, s 23.  
34Ibid, s 26.  
35 Suchy, Sherene. (2007) Emotional Intelligence, Passion and Museum leadership. Museum Management and Curatorship. s 57. 
36 Ibid, s 58. 
37 Ibid, s 60. 
38 Ibid, s 62-68 
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Stockholms konserthus och menar att kreativiteten inte är ett festligt kaos utan bygger på lyhörda 

relationer mellan ytterst kompetenta yrkesmänniskor.  

 

Köping diskuterar olika metaforer för organisationer som maskin, organism, kultur, psykiskt fängelse 

o s v.39 Hon anlägger ett relationellt perspektiv som till skillnad från individ- och kollektivistiska per-

spektiv fokuserar på samspelet mellan människor.40 Hennes fokus ligger på att nå en förståelse för 

organisatoriska processer41 i en offentligrättslig associationsform som verkar för medborgarnas in-

tressen.42 Detta kan jämföras med SMM som har en liknande form. Köping refererar till Bourdieu 

som bedrivit reflexiv forskning där metoden varit observationer och därefter intervjuer. Det är en 

hermeneutisk kvalitativ forskning med inspiration från etnografin och utgår inte från några i förväg 

bestämda frågor.43  

 

Det relationella perspektivet är mer jämlikt och humant än det individualistiska eller kollektiva. Musi-

kerna i symfoniorkestern tillhör en grupp men bär ansvar för både gruppen och sig själv, och alltid 

både och.44 Kanske kan man även se produktionen av en kulturhistorisk utställning som skapandet av 

ett verk där alla har ansvar för sin del men även för helheten. 

 

Ytterligare ett sätt att ur forskningsperspektiv undersöka kreativitet är Judit Simons avhandling 

Kreativitetens kännetecken - en fenomenologisk studie, som försöker hitta kreativitetens väsen ge-

nom att låta vuxna människor berätta om sitt eget skapande. Undersökningen bygger på ett antal 

öppna intervjuer med personer som själva har valt ut och beskrivit sina egna erfarenheter.  

 

Det finns i nuläget inget systematiskt undersökande av kreativitetens livsvärldsupplevelse och 

meningsstrukturen är outforskad. Fenomenologin skulle därför kunna lägga den nödvändiga kun-

skapsteoretiska grunden för andra vetenskaper genom att belysa olika fenomens meningsursprung. 

Fenomenologin försöker vara så öppen och förutsättningslös som möjligt och inte använda sig av hy-

poteser eller teorier i analyserandet. Ansatsen är teoretisk i den meningen att den är systematiskt 

reflekterande och undersökande. Fenomenologin har karaktären av grundforskning i den meningen 

att den söker svaret på frågorna; Vad är fenomenet? Hur går processen till? Detta liknar den herme-

neutiska erfarenhetsöverskridande tolkningen.45 

                                                           
39 Köping, Ann-Sofie. (2003) Den bundna friheten: Om kreativitet och relationer i ett konserthus. Företagsekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet. s 15. 
40 Ibid, s 18. 
41 Ibid, s 19. 
42 Ibid, s 16. 
43 Ibid, s 21. 
44 Ibid, s 376. 
45 Ibid, s 48. 
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Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp forskning som bedrivits inom ett helt annat fält nämligen av 

Johan Asplund, professor i kultursociologi. Asplund har i sin bok Om undran inför samhället introdu-

cerat begreppet aspektseende, som innebär att kunna ”se något som något annat”. Här handlar det 

om att kunna skifta perspektiv, ibland genom liknelser och metaforer. Mot ”mekanistiska” respektive 

”organistiska” samhällsförklaringar har man ofta invänt att samhället inte är en mekanism eller 

organism. Men då missar man poängen med detta sätt att resonera. Förutsättningen för sådana lik-

nelser är just att samhället inte är en mekanism eller organism. Det är klart att samhället, om det ska 

liknas vid någonting, måste liknas vid något annat än samhället. Vad skulle det tjäna till att likna sam-

hället vid något som till punkt och pricka överensstämmer med samhället, det vore ju inte menings-

fullt att säga att ”samhälle = samhälle”. X blir alltså begripligt genom att liknas vid Y.46 

 

Det kreativa forskningsfältets relevans för undersökningen 
 

Här har jag visat exempel på hur forskning om kreativitet kan se ut ifrån olika perspektiv. Det har 

handlat om hur kreativa processer kan påverkas när man försöker integrera nya kompetenser i ett 

företag. För en statlig myndighet som SMM är den här typen av frågeställningar intressanta eftersom 

vi inom utställningssfären rör oss inom delvis samma område. Produktionen av utställningar sker 

både med interna och externa krafter och området kreativitet är centralt. Ibland är utställningarna 

producerade helt internt, ibland är de till stor del producerade av andra samarbetspartners men 

måste då ofta modifieras för att passa vissa av myndighetens parametrar. Den här typen av forskning 

anknyter till min frågeställning på så sätt att den resonerar om hur en organisation organiserar sitt 

arbete och hur interaktionen i en organisation påverkar kreativiteten och därmed också resultatet. 

 

Jag har också tagit upp forskning om idégenerering och hur man med en curatoriell metafor kan se 

på kreativitet på ett nytt sätt. Det berör min fråga eftersom det är intressant att titta närmare på 

idégenereringsprocesserna och hur man som museum ska kunna se sina samlingar med nya ögon.  

 

Forskning om det undermedvetnas roll vid urvalet av idéer och hur det kan gynna valet av de mest 

kreativa idéerna är synnerligen intressant i dagen museivärld. Museerna är konkurrensutsatta gente-

mot varandra eftersom de konkurrerar om besökarna. Samtidigt verkar varje museum så att säga 

inom sin egen lilla nisch utifrån sitt ämnesområde. Till viss del begränsas alltså valet av möjliga idéer 

av museets ämnesområde men på ett annat plan är behovet av kreativitet desto större eftersom för-

nyelse bara kan sägas ske om man kan undvika förutsägbarhet, d v s ibland göra det oväntade. Den 

                                                           
46 Asplund, Johan. (1987) Om undran inför samhället. Lund. s 91. 
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forskning jag tittat närmare på bedrivs som sagt ofta i skärningspunkten mellan organisationsstruktur 

och kreativa processer. Här intresserar man sig främst för den paradox som företagsledningar alltid 

måste hantera vid kreativt arbete och som berör spänningen mellan behovet av organisatorisk struk-

tur och frihet för att få fram nya idéer, dilemmat mellan öppenhet och styrning och utmaningen att 

kombinera och prioritera mellan interna och externa synsätt.  

 

Flowteori berör hur museicheferna kan behålla sin energi i förhållande till sitt uppdrag. Ledarskapet 

på ett stort museum är en komplicerad balansakt och innefattar att få känslomässiga och intuitiva 

samarbeten att fungera inom en rationell ram. Även Ann-Sofie Köpings forskning berör hur re-

lationen mellan musikerna och administratörerna i konserthuset ser ut och där en hårt reglerad till-

varo med rutiner är nödvändiga för skapandet.  

 

Judit Simon undersöker fenomenologiskt begreppet kreativitet på ett mer förutsättningslöst sätt ge-

nom att låta människor fritt berätta om sitt eget skapande och formar kategorier och kännetecken 

för när kreativt skapande äger rum. Avslutningsvis har jag tagit upp kultursociologen Johan Asplunds 

resonemang om hur man kan se på kreativitet utifrån begreppet aspektseende, som utgår från idén 

att man kan ”se något som något annat” och att det kan vara en del i en process där man vill se något 

invant med nya ögon.  

 

I förlängningen menar jag att begrepp som t ex det curatoriella eller aspektseende skulle kunna prö-

vas som utgångspunkt för att synliggöra på vilket sätt institutionerna, alltså våra självpåtagna regler, 

tillåter eller begränsar rollinnehavarna att tänka kring kreativitet. Detta skulle kunna öppna upp för 

nya sätt att se på samlingarna utifrån ett mer kreativt och konstnärligt sätt som vilar på en kreativ idé 

ur ett mer filosofiskt perspektiv.  

7. Kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer - begreppsliga 

referensramar 
 

Avgörande för resultatet vid kvalitativa intervjuer är hur man går tillväga för att analysera sitt 

material. Inledningsvis följer här en grundläggande diskussion, framförallt utifrån Steinar Kvales och 

Svend Brinkmans bok Den kvalitativa forskningsintervjun, om hur man kan se på metoden semistruk-

turerade kvalitativa forskningsintervjuer, d v s ostrukturerade eller icke standardiserade intervjuer.  

 

En forskningsintervju kan ses som ett hantverk, en kunskapsproducerande aktivitet och en social 

praktik och många av metodbesluten tas på plats under resans gång. Den kunskap som produceras är 
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också beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson.47 Grundläggande för 

den kvalitativa forskningsintervjun är att den söker förstå världen från undersökningspersonens syn-

vinkel. Samtidigt konstrueras den kunskap som uppnås i interaktion mellan intervjuare och intervju-

person. Intervjun är inte ett samtal vilket som helst mellan likställda utan ett samtal som har en 

struktur och ett syfte. Definitionen för den halvstrukturerade livsvärldsintervjun kan formuleras: 

 

 En intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 
innebörden av de beskrivna fenomenen48 

 

Med livsvärld avses grundläggande upplevelser av världen för vilken vetenskapen är ett uttryck av 

andra ordningen, att liknas vid att kartan är en abstraktion av landskapet. Intervjuaren ska lyssna 

efter meningsinriktade svar, d v s lyssna på det som sägs explicit och det som sägs mellan raderna. 

Fokus ligger på att erhålla nyanserade beskrivningar. Samtalen avser specifika situationer och hand-

lingar och forskaren bör vara nyfiken och lyhörd inför vad som sägs och vad som inte sägs och kritisk 

till sina egna antaganden.49 Intervjuerna görs utifrån bestämda teman och målet är inte att komma 

fram till entydiga och kvantifierbara innebörder. En intervjuad kan under intervjun ändra sig p g a nya 

insikter. Intervjuarens förkunskaper om intervjuämnet står också ofta i kontrast till den nödvändiga 

känsligheten, den s k medvetna naiviteten, som behövs för att ha en så förutsättningslös inställning 

som möjligt.  

 

I en kvalitativ forskningsintervju produceras alltså kunskap socialt och i ett samspel mellan intervju-

are och intervjuperson. Kvaliteten i de data som produceras beror till stor del på intervjuarens färdig-

heter och ämneskunskaper.50 Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun söker få beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening. Det finns också möjlig-

het att förändra frågornas form och ordningsföljd. Det finns alltså en inneboende spänning mellan 

kvalitativ forskning som karaktäriseras av flexibilitet och induktiv osäkerhet och etiska riktlinjer, t e x 

när det gäller att följa upp oförutsedda ledtrådar med frågor som inte kan formuleras i förväg.51 Det 

öppna fenomenologiska förhållningssättet i en livsvärldsintervju kan uttryckas: 

 

”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag 
vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, för-
klara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå?”52 

                                                           
47 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s 32. 
48 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s 19. 
49 Ibid, s 46. 
50 Ibid, s 98. 
51 Ibid, s 80. 
52 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) s 140, citat Spradley, James P. (1979) The Ethnographic Interview. New York. 
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Jag vill, genom att tolka det museicheferna säger försöka se bakom orden och förstå vad de egentli-

gen står för. Detta sker bl a genom att tolka de metaforer museicheferna använder sig av i sina be-

skrivningar av hur de upplevde olika händelser, beslut, processer o s v. Genom att analysera hur mu-

seichefer använder sig av metaforer och sätta det i relation till något av de teman jag tar upp kan 

man få en annan förståelse för innebörden av deras uttalanden.  

  

Forskning som bedrivs enligt definitionen Grounded theory är forskning där man så förutsättningslöst 

som möjligt, och utan förutfattade meningar, försöker möta empirin för att låta fenomen och möns-

ter framträda. Ann-Sofie Köping har i sin avhandling börjat i en övergripande undran och försökt nå 

en förståelse för det som är specifikt för organisationen konserthuset. Den öppna frågan är grundläg-

gande i den hermeneutiska forskningen där man måste veta att man inte vet.53 På ett sätt liknar den 

min situation eftersom jag under många år bedrivit omfattande observationer på min arbetsplats 

SMM, långt innan denna studie påbörjades.  

 

Det tidigare resonemanget om förkunskaper i kontrast till den medvetna naiviteten i avsnittet om de 

begreppsliga referensramarna är i allra högsta grad relevant för den här studien. Några av museiche-

ferna har jag arbetat nära med i flera projekt och andra känner jag lite mindre. Eftersom jag alltså har 

en hög grad av förförståelse för de processer och situationer som ägt rum och intervjuande är en 

mellanmänsklig situation kommer vi ofrånkomligen att skapa kunskapen tillsammans.54 Alltså är det 

viktigt att jag är uppmärksam på hur jag tolkar materialet och vinnlägger mig om att försöka förstå 

vad intervjupersonen verkligen menar. För mig var det grundläggande att försöka förstå hur de inter-

vjuade museicheferna själva hade upplevt den situation vi pratade om, dels utifrån frågeställningen, 

dels utifrån de teman jag valt.  

 

Tillvägagångssätt 
 

Den metod jag använder för att undersöka min fråga är kvalitativa intervjuer med ett antal besluts-

fattare på en statlig myndighet. Under intervjuerna följer jag ett frågeformulär som utgår från olika 

teman, en s k tematiserad intervjuguide. Dessutom använder jag mig av bilder enligt metoden foto-

elicitering, som jag beskriver utförligare i kapitel 6.  

 

                                                           
53 Köping, Ann-Sofie. (2003) Den bundna friheten: Om kreativitet och relationer i ett konserthus. Företagsekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet. s 384. 
54 Ibid, s 47. 
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Samtliga museichefer på myndigheten SMM, fem till antalet, som innehade positionen mellan åren 

2004 och 2013 har intervjuats om hur de upplevde sin delaktighet i en större utställningsproduktion 

vid det museum de då var chef för. Även om den första utställningen i undersökningen inte invigdes 

förrän 2006 så påbörjades arbetet redan under andra halvåret 2004. På så sätt kan man säga att den 

aktuella undersökningsperioden spänner över en period på nästan tio år eftersom den sista utställ-

ningen i undersökningen invigdes i december 2013. 

 

Den ursprungliga frågeställningen bröts ner i fem tematiska områden. De teman som valdes ut var: 

tillkomst, beslutfattande, delaktighet, kreativitet och resultat. Inom varje tema fanns ett antal följd-

frågor för att förtydliga huvudfrågan och vara en hjälp för att komma vidare i samtalet vid intervjutill-

fället. Sammanlagt utgjordes intervjuguiden av 32 frågor. 

Intervjuernas dramaturgi 

När intervjuguiden utarbetats fortsatte jag att fundera kring själva dramaturgin vid intervjuerna. Jag 

skickade först en introducerande e-post till museicheferna och förklarade förutsättningarna för pro-

jektet för att få deras samtycke till medverkan. I den e-post jag skickade ut den 10 november 2014 

redogjorde jag för att SMMs högsta chef överintendenten var informerad och hade gett sitt samtycke 

till projektet och att jag hoppades på deras medverkan. Samtliga tillfrågade museichefer tackade ja 

till att bli intervjuade. Jag redogjorde för frågeställningen och målet med projektet och förtydligade 

det hela med att beskriva mina tankar. 

”Det handlar om er del i den kreativa processen när det gäller utställningar, d v s kreativitet i 
relation till ledarskap. Tanken är att vi, med utgångspunkt från bilder från någon av de större 
utställningssatsningarna på ert respektive museum under perioden, ska resonera kring de ovan 
nämnda temata.   

Resultatet kommer dels att presenteras som en masteruppsats vid KSM, dels publiceras som en 
publikation med bilder från utställningarna samt utdrag från intervjuer och reflektioner kring 
processen (publikationen är den mer gestaltande delen av masterutbildningen och ett krav från 
KSMs sida).  

Min egen inblandning i SMMs utställningshistorik är ju uppenbar och är något som behöver 
hanteras men som också är en tillgång i sammanhanget. Tilläggas kan att jag varit delaktig 
endast som avdelningschef och inte som producent för någon aktuell utställning. 

Intervjuerna i sin helhet kommer enbart att vara tillgängliga för mig men ni blir synliga med 
namn såväl i uppsatsen som i publikationen eftersom ni är så få.” 

 

Det kändes viktigt att ta upp både min egen roll och ramarna för undersökningen för att de intervju-

ade skulle förstå mitt val att arbeta med metoden fotoelicitering, i det här fallet för att minnas med 
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hjälp av bilder. När det gällde dramaturgin vid intervjutillfället bestämde jag att inledningsvis be mu-

seicheferna svara på tre grundläggande frågor om dem själva: 

 
a) Vem är jag? 
b) Hur kom jag till den här positionen? 
c) Vad är mitt uppdrag när det gäller utställningar vid SMM och det museum jag var/är chef 

för? 
 

Inför intervjuerna tog jag, med hjälp av fotograferna vid SMM, fram ett bildmaterial kring de sex ut-

ställningar vi valt att prata om. Jag kom med förslag till vilka utställningar jag tyckte var lämpliga att 

prata om eftersom jag menar att det bör vara en av de större satsningar som ägt rum på respektive 

museum under respektive museichefs tid. I ett av fallen sa museichefen att hon bara kunde tänka sig 

att prata om två genomförda utställningar eftersom det var de som hon kände sig helt ansvarig för. 

I ett annat fall, då tanken var att prata om två utställningsproduktioner eftersom museichefen varit 

chef för två av museerna i myndigheten, bestämde vi tillsammans att fokusera på en av utställning-

arna och endast beröra den andra utställningen mer översiktligt. Mitt val att använda mig av meto-

den fotoelicitering, d v s att arbeta med bilder i olika funktioner, diskuterades inte närmare än att bil-

derna skulle finnas tillgängliga som ett stöd för minnet. Intervjuerna genomfördes sedan mellan den 

18 november 2014 och 12 januari 2015.  

 

Genomförandet av intervjuerna 
 

Vid alla intervjuer utom den första hade jag förberett tillfället genom att lägga ut bilderna på den 

aktuella utställningen på ett bord framför museichefen. Att det inte skedde vid den första intervjun 

berodde på tidsbrist vilket ledde till att Museichef 1 och jag hjälptes åt att sortera och lägga ut bil-

derna, vilket kanske kan ha påverkat att hon blev mer medveten om vilka bilder som fanns tillgäng-

liga. Därefter satte jag på inspelningsutrustningen och intervjuandet började utifrån de förut nämnda 

inledande frågorna om vem de var, hur de kommit till museichefspositionen och hur de såg på sitt 

uppdrag. Inledningsvis redogjorde jag också för den övergripande frågeställningen som var:  

 

Hur upplever du som museichef vid SMM din delaktighet i den kreativa idén och problemati-
seringen av utställningarna? 

 

Därefter gick vi vidare med frågorna under respektive tema. Två saker påverkade hur många följd-

frågor jag ställde under respektive område. Framförallt berodde antalet ställda frågor på hur lätt 

samtalet flöt och om följdfrågorna behövdes. Men jag kan också se att jag själv förändrade mitt sätt 

att intervjua och ju tryggare jag blev i intervjusituationen så lät jag samtalet ha sin gång och ställde 
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färre följdfrågor under varje tema. Vid den första intervjun med Museichef 1 ställde jag 28 av de 32 

frågorna, vid den följande ställde jag 19, i nästa 13 och i de återstående två även där 19 frågor. Alla 

teman togs dock upp och de frågor som explicit ställdes till samtliga museichefer var. 

 

1. Hur kom det sig att du gjorde den här utställningsbeställningen?  
2. Hade du någon tydlig bild av hur utställningen skulle te sig i förväg? 
3. Kommer du ihåg hur beslutsprocessen gick till?  
4. Hur delaktig i konceptet/idén/problematiseringen av utställningen tycker du att du var?  
5. Vad upplever du som mest kreativt i din roll som museichef? 

 

Intervjuerna varierade mycket med hänsyn till hur lång tid de tog. Tre av intervjuerna genomfördes 

på ca 35 minuter och museicheferna svarade snabbt och effektivt på frågorna. Med en av museiche-

ferna varade intervjun 50 minuter och den sista intervjun varade 1 timme och 16 minuter, vilket troli-

gen delvis kan förklaras av att vi samtalade om två utställningar.   

 

Vid analysen av intervjuguidens fem teman; tillkomst, beslutsfattande, delaktighet, kreativitet och 

resultat, valde jag sedan att bryta ner dessa i fem analytiska teman: Museicheferna och organisat-

ionen, Museicheferna och överintendenten, Gränser för museichefsrollen, Museicheferna och kreativi-

teten samt Museicheferna och formgivningen. Ett övergripande perspektiv har även varit att se hur 

museicheferna skapar mening genom att uttrycka sig i metaforer. Att helt enkelt förklara hur man 

upplever något genom att se något som något annat.55 

En av utmaningarna med att studera processer och mönster på institutioner med hjälp av kvalitativa 

intervjuer är att målet att synliggöra hur man tänker kring en specifik fråga i stor utsträckning be-

stäms av det organisatoriska sammanhanget. Hur en museichef tänker kring utställningar handlar 

alltså mycket om hur ramverket ser ut för vad olika rollinnehavare kan och får tänka. Som intervjuare 

är det viktigt att förstå det kulturella ramverket hellre än att t ex lyssna efter den intervjuades upprik-

tiga mening.56 För att förstå ramverket kan intervjuresultaten sättas in i ett större perspektiv som ut-

går från teorier om hur organisationer fungerar. 

8. Fotoelicitering – att arbeta med bilder 
 

Metoden fotoelicitering är idag vanligast förekommande när man arbetar med aktionsforskning och 

med empowerment av svaga grupper, d v s informanter som kan antas ha svårt att med ord formu-

lera sig eller där man vill få informanterna att utgå från egna foton, t ex dokumentation av sin egen 

                                                           
55 Asplund, Johan. (1987) Om undran inför samhället. Lund. s 14. 
56 Lamont, Michèle. Swindler, Ann. (2014) Methodological Pluralism and Possibilities and Limits of Interviewing. Qualitative Sociology. s 
161. 
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vardag. Så är inte fallet här utan jag kommer att skriva om hur museicheferna använder sig av bil-

derna när vi pratar om utställningar de varit delaktiga i. Även om metoden är relativt marginellt an-

vänd, om man jämför med de breda forskningsfälten, så har den på senare tid vunnit allt mer terräng 

utifrån sin potential när det gäller olika typer av samarbetsformer och är etablerad som metod inom 

antropologi, sociologi samt förekommer ofta inom tvärvetenskapliga discipliner.57 Fotoelicitering har 

använts i en rad olika studier av t ex social klass, familje-, identitets- och kulturstudier, etnisk identi-

fikation, gentrifiering osv. Metoden har även expanderat in i fält som medicin och psykologi.  

 

Fotoelicitering innebär ”berättande som lockas fram med hjälp av foton”. Användandet av bilder i en 

intervjuprocess beskrevs första gången 1957 av John Collier Jr. Han använde metoden i ett antropo-

logiskt sammanhang och kallade den då fotointervju. Metoden beskrevs senare mer i detalj i boken 

Visual Anthropology: Photography as a Reseach Method av Collier and Collier 1986. Det här var första 

gången fotoelicitering beskrevs som en variant på s k ”open – ended” eller exploratoriska intervjuer, 

alltså en icke styrande metod för att gynna samarbetet mellan forskaren och den som intervjuas.58 

Tankarna bakom metoden var att främja den intervjuades reflexivitet och självrepresentation och ge 

större utrymme för personliga tolkningar.59 

 

Bilderna som används vid olika tillämpningarna av metoden kan komma från den intervjuades ”värld” 

eller ha valts ut av forskaren för att de antas vara meningsfulla för den som intervjuas. Bilderna kan 

även ha tagits av forskaren i samarbete med en eller flera respondenter och på deras uppmaning och 

slutligen även enbart tagits av respondenterna själva. I det sistnämnda fallet refereras till ”Reflexive 

Photography” eller ”Autodriven Photo Elicitation.60  

 

Metoden uppkom ur en diskussion som ifrågasatte hur den semistrukturerade forskningsintervjun 

fungerar och hur den styr relationen mellan forskare och respondent. Den klassiska semistruk-

turerade forskningsintervjun är organiserad kring en fråga-svar diskurs till sin struktur. Den skapar ur 

epistemologiskt perspektiv på så sätt ett asymmetriskt förhållande mellan forskaren och den som in-

tervjuas som kännetecknas av ett ojämlikt styrkeförhållande.61 Fråga – svarmetoden är sekventiell 

och den ena frågan leder till den andra. Fotoelicitering kan här vara ett verktyg för att bryta den ver-

bala strukturen eftersom det inte är del av en etablerad turordning. Bilderna är i stället mångtydiga, 

                                                           
57 Lapenta, Francesco. (2011) Some Theoretical and Methodological Views on Photo-Elicitation. The SAGE Handbook of Visual Research 
Methods, Eric Margolis och Luc Pauwel (red.) s 202. 
58 Ibid, s 201. 
59 Häggström, Margaretha. (2012) Att låta den handledde leda samtalet: Handledning med hjälp av fotoelicitering. Institutionen för didaktik 
och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. s 27. 
60 Lapenta, Francesco. (2011) Some Theoretical and Methodological Views on Photo-Elicitation. The SAGE Handbook of Visual Research 
Methods, Eric Margolis och Luc Pauwel (red.) s 202. 
61 Ibid, s 210. 
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polysemiska, och tvetydiga till sin karaktär och följer, olikt verbal kommunikation, inte nödvändigtvis 

ett linjärt spår. De kan också arrangeras så att de inte styr en intervju på samma sätt som frågor gör.  

 

Styrkan i metoden utgöras av att den kan utmana deltagna, ge nyanseringar av utsagorna, trigga min-

nen, leda till nya perspektiv och förklaringar och undanröja missförstånd.62  

Fotografierna kan fungera som ett slags tredje part i samtalet och underlätta kommunikationen 

eftersom fokus växlar mellan bild och den intervjuade istället för att hela tiden fokusera på respon-

denten. Bilderna bygger på så sätt en tillitsfull stämning vid intervjun eftersom situationen till sin ka-

raktär påminner om att sitta och titta i ett familjealbum tillsammans.63 Forskaren blir helt enkelt 

assistent till den som intervjuas.64 Användandet av bilder blir ett supplement till dialogen i form av 

visuell information som den verbala kommunikationen inte kan ge.  

 

Generellt anses att metoden ger möjlighet till djupare och intressantare intervjuer eftersom bilder 

kan ha ett innehåll som är svårt att precisera med ord.65 Bilderna kan också innehålla information 

som den intervjuade ser men som forskaren är blind för.66  

 

Det som kallas bildernas polysemiska kvalité betyder att de möjliggör för olika personer att tolka in-

nehållet ur sitt eget perspektiv utifrån identitet, förförståelse osv.67 Man kan därför säga att bilder 

har två informationsnivåer för forskaren. Dels en omedelbar karaktär av realistisk rekonstruktion, 

dels en andra nivå där bilderna ger individuella tolkningar och svar som är oväntade och bortom den 

rent deskriptiva funktionen.68 Bakom det ytliga innehållet kan bilderna bli laddade med subjektiva 

innebörder och värderingar. Dessa två nivåer är bildernas inneboende potential. Bilderna skapar på 

så sätt en ny kommunikativ nivå där de intervjuades svar får en annan form och ett annat fokus.  

Varför använda fotoelicitering i projektet? 
 

Inom ramen för mina kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en tematiserad intervjuguide an-

                                                           
62 Skrzypiec, Grace. Harvey- Murray, Rosalind. Susan Krieg, Susan. (2013) The Photo Story method as a legitimate research tool in 
evaluations: More than a nice story. Andalusian Journal of Early Childhood. s 27.  
63 Meo, Analia Inés. (2010) Picturing Student´s Habitus: The Advantages and Limitations of Photo-Elicitation Interviewing in a Qualitative 
Study in the City of Buenos Aires. International Journal of Qualitative Methods. S 155. 
64 Lapenta, Francesco. (2011) Some Theoretical and Methodological Views on Photo-Elicitation. The SAGE Handbook of Visual Research 
Methods, Eric Margolis och Luc Pauwel (red.) s 204. 
65 Meo, Analia Inés. (2010) Picturing Student´s Habitus: The Advantages and Limitations of Photo-Elicitation Interviewing in a Qualitative 
Study in the City of Buenos Aires. International Journal of Qualitative Methods. s 150. 
66 Lapenta, Francesco. (2011) Some Theoretical and Methodological Views on Photo-Elicitation. The SAGE Handbook of Visual Research 
Methods, Eric Margolis och Luc Pauwel (red.) s 202. 
67 Ibid, s 203. 
68 Meo, Analia Inés. (2010) Picturing Student´s Habitus: The Advantages and Limitations of Photo-Elicitation Interviewing in a Qualitative 
Study in the City of Buenos Aires. International Journal of Qualitative Methods. s 155. 



27 
 

vände jag mig av metoden fotoelicitering. Jag valde metoden dels för att bilderna i det här samman-

hanget skulle fungera som stöd för minnet vid intervjuerna, dels för att de skulle hjälpa museiche-

ferna att associera och komma vidare i sina tankar. Bilderna var också ett sätt att skapa ett tredje 

fokus och flytta detta från min egen person. I det här sammanhanget hade det ett värde eftersom jag 

personligen känner alla museichefer.  

 

För den här undersökningens syfte är fördelen att arbeta med bilder naturligtvis att det finns en in-

byggd minnesproblematik i projektet. Flera av utställningarna vi talade om invigdes ett antal år till-

baka i tiden och det kan av förklarliga skäl vara svårt att minnas. De aktuella utställningarna invigdes 

2006, 2007, 2009, 2010 och 2013. Därför uppstår också en skillnad mellan de olika respondenterna 

där det antagligen är svårare att minnas för den museichef som tillfrågas om en utställning som invig-

des 2006 än den museichef som ska intervjuas kring en utställning som invigdes 2013, endast lite 

drygt ett år från intervjutillfället. En fördel med metoden är alltså att den skärper minnet och berät-

telsen blir mer direkt.69  

 

Ett annat skäl till att arbeta med bilder i det här sammanhanget är helt enkelt för att de finns. Myn-

digheten SMM genomför regelbundet dokumentation av sin verksamhet och där är utställningarna 

centrala objekt. Olika typer av bilder som t ex pressbilder, vernissagebilder, bilder på pedagogisk 

verksamhet m m, tas regelbundet för olika ändamål som marknadsföring, publikationer osv. 

 

Ytterligare en anledning till att jag ville använda bilder vid intervjuerna är att de kan ge möjlighet till 

fria associationer och hjälpa till att frigöra respondenten från sin roll som museichef. Därigenom kan 

intervjuerna leda till mer oväntade resultat.70 Bilderna kan underlätta dialogen och interaktionen 

mellan mig och museicheferna genom att fungera som en tredje part i samtalet.71 Eftersom jag själv 

varit en del av den verksamhet vi pratade om var det också ett sätt att lämna över en del av initiati-

vet till respondenten. Utifrån fria associationer är det också lättare för mig att ställa spontana följd-

frågor till respondenterna.  

 

 

 

                                                           
69 Häggström, Margaretha. (2012) Att låta den handledde leda samtalet: Handledning med hjälp av fotoelicitering. Institutionen för didaktik 
och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. s 27. 
70 Meo, Analia Inés. (2010) Picturing Student´s Habitus: The Advantages and Limitations of Photo-Elicitation Interviewing in a Qualitative 
Study in the City of Buenos Aires. International Journal of Qualitative Methods. s 150. 
71 Häggström, Margaretha. (2012) Att låta den handledde leda samtalet: Handledning med hjälp av fotoelicitering. Institutionen för didaktik 
och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. s 27. 



28 
 

Min tillämpning av metoden 
 

När man bestämmer sig för att arbeta med fotoelicitering måste man göra vissa grundläggande val 

som kommer att påverka forskningsstrukturen. Dessa nyckelbeslut kan syntetiseras till tre grundläg-

gande frågor; Vem ska ta eller välja ut de bilder som ska användas? Vilket innehåll ska bilderna ha? 

Var ska bilderna användas och hur?  

 

I mitt fall användes av förklarliga skäl bilder som tidigare tagits på utställningarna av SMMs fotografer 

och det primära syftet i en första nivå var att de skulle fungera som minneshjälp eftersom det förelåg 

en inbyggd minnesproblematik i projektet. Det jämförande perspektivet var inte heller aktuellt i mitt 

fall eftersom museicheferna tittade på bilder av olika utställningar på myndighetens tre museer.  

 

Inför intervjuerna med de fem museicheferna hade jag, med hjälp av myndighetens fotografer, tagit 

fram ett antal bilder från de aktuella utställningarna. Sökningar gjordes tillsammans i myndighetens 

bildarkiv och bilderna skrevs ut i färg i A4-format. Antalet bilder för de sex utställningarna varierade i 

antal mellan 10 och 45. Utställningarna Dunders Däck, etapp I och II, Shipping & Shopping, 

Ytspänning och Tintin till Sjöss hade alla mellan 20 och 22 bilder medan utställningen Bevara Vasa 

endast hade 10 bilder och utställningen Samtidigt/Meanwhile hade 45 bilder.  

 

Flertalet bilder utgjordes av pressbilder och dokumentationsbilder som tagits av SMMs fotografer vid 

vernissager men även vid andra tillfällen. Bilderna visade både utställningarna som helhet, med vyer 

och överblickar, men även enskilda monterarrangemang, interaktiva stationer osv. Ibland fanns det 

utställningsbesökare med på bilderna som interagerar med utställningen, ibland fanns inga män-

niskor närvarande. Generellt gick bilderna dock inte ner på så detaljerad nivå att man kunde läsa ut-

ställningens texter. Av naturliga skäl är det därför inte bilderna som främst bidrar till att utställningar-

nas texter diskuteras eftersom dessa inte visas. Fokus hamnar istället på hur man t ex orienterar sig i 

rummet eller de delar av utställningarna som är interaktiva eller blir ett instrument för att reflektera 

kring vad som fungerat eller inte i utställningen.  

 

Vid intervjutillfället hade jag, innan eller i samband med intervjun, lagt ut alla bilder på bordet fram-

för respondenten. Vid varje intervju inledde jag med att introducera bilderna och tala om att de 

kunde användas som hjälp för minnet om man så önskade och därefter presenterade jag intervju-

guiden och de teman vi skulle prata om. Jag påpekade ibland och påminde under intervjuns gång att 

bilderna fanns men drev inte på om respondenten inte själv visade några tecken till att vilja använda 

bilderna. Till den första intervjun anlände Museichef 1 och jag samtidigt och vi la därför ut bilderna 
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tillsammans och bläddrade snabbt igenom dem. I de kommande fyra intervjuerna hade jag i förväg 

lagt upp alla bilderna på bordet framför respondenten.  I den sista intervjun med Museichef 5 talade 

vi om två utställningar men hade kommit överens om att prata mer om den första och mer översikt-

ligt om den andra. 

 

De utställningar som diskuterades ligger olika långt tillbaka i tiden vilket påverkar hur bilderna an-

vänds. I mitt samtal med Museichef 2 ligger invigningen av utställningen bara några år tillbaka i tiden, 

vilket är betydligt kortare än i min intervju med Museichef 1. Detta har säkert betydelse för att 

Museichef 2 inte känner samma behov av att titta på bilderna som Museichef 1. Jag påminner t ex 

om bilderna under de två första temana men han tar ingen notis om detta utan fortsätter att tala 

utan att använda bilderna. Inte heller i mitt samtal med Museichef 3 om utställningen Ytspänning, 

invigd i juni 2010, talar vi egentligen inte om bilderna under de första två temana; tillkomst och be-

slutsfattande. Sammanfattningsvis kan sägas att Museichef 1 använde sig mest av bilderna, Musei-

chef 2 och 3 inte under de första två temana tillkomst eller beslutsfattande och Museichef 4 och 5 

använde sig inte aktivt av bilderna alls.  

9. Material 
 

Denna undersökning omfattar intervjuer med fem museichefer som är eller har varit verksamma vid 

SMM. Det är tre män och två kvinnor och deras bakgrund och anställning i myndigheten skiljer sig 

väsentligt åt. Några har varit länge i myndigheten och flera har haft andra positioner i organisationen 

både tidigare och under den aktuella undersökningsperioden.  

Med varje museichef diskuterade jag en av de större utställningssatsningarna på respektive chefs 

museum, och som ägt rum under perioden 2004 till 2013. Urvalet gick till så att jag föreslog en av de 

större utställningsproduktionerna och så fick museichefen i fråga godkänna förslaget. I ett av fallen 

föreslog museichefen själv utställningen och menade att det var den enda relevanta produktionen 

att tala om. Med en museichef diskuterade jag två utställningar eftersom han varit museichef på 

både Sjöhistoriska museet och Vasamuseet och även under en period varit tillförordnad överinten-

dent. Vi kom dock innan intervjun överens om att diskutera en av utställningarna mer ingående än 

den andra.  

Totalt diskuterades alltså sex utställningar med fem personer som innehar eller har innehaft rollen 

som museichef vid SMM. En av utställningarna var påbörjad 2004 men invigdes inte förrän 2006. 

Resterande utställningar påbörjades under undersökningsperioden. Nedanstående årtal och månad 

är tidpunkter för vernissager och intervjuernas turordning vid genomförandet. 
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 Museichef 1 – Marinmuseum – utställningen Dunders däck, I och II, (juli 2006, nov 2007) 

 Museichef 2 – Sjöhistoriska museet - utställningen Shipping & Shopping (dec 2010) 

 Museichef 3 – Marinmuseum - utställningen Ytspänning (juni 2010) 

 Museichef 4 – Vasamuseet – utställningen Samtidigt/Meanwhile (dec 2013) 

 Museichef 5 – Sjöhistoriska museet - utställningen Tintin till sjöss (maj 2007)  

 Museichef 5 – Vasamuseet – utställningen Bevara Vasa (maj 2009) 

 

Studiens deltagare 
 

Museichef 1  

Museichef 1 kom till myndigheten 1996 och var då kopplad till Vasamuseet och Vasas konservering 

som chefskonservator. 2004 blev hon internrekryterad som museichef för Marinmuseum och inne-

hade den tjänsten i tre år mellan september 2004 och 2007.  

Efter perioden som museichef blev hon chef för forsknings- och samlingsavdelningen vid myndig-

heten som omfattar forskningsenheten, fartygsenheten i Stockholm och Karlskrona samt samlings-

enheten i Stockholm och Karlskrona som omfattar ca 35-40 medarbetare. Som museichef vid den ak-

tuella tidpunkten var hon chef för olika enheter under delar av perioden; fartygsenheten i Karlskrona, 

administrativa avdelningen samt under hela perioden publikenheten vid Marinmuseum. 

Museichef 2  

Museichef 2 har nästan hela sin yrkesbakgrund inom SMM och har från unga år haft ett stort intresse 

för fartyg och sjöfart. Han kom till Sjöhistoriska museet 1986 som praktikant och fick sin första fasta 

anställning 1990. De efterföljande åren hade han olika positioner, framförallt vid Sjöhistoriska mu-

seet.  

På 2000-talet, när myndigheten omorganiserats till en matrisorganisation, var han en period chef för 

förmedlingsavdelningen, biträdande museichef, stabschef och sedan åter till samlingsavdelningen. 

Sedan 2007, då museichefstjänsten vid Sjöhistoriska museet utlystes, innehar han tjänsten vilken i 

den nuvarande organisationen omfattar publikenheten, arkeologienheten, med uppdraget att utföra 

myndighetens marinarkeologiska verksamhet och kulturarvsenheten som arbetar med bevarande av 

det maritima kulturarvet över hela landet.  

Museichef 3  

Museichef 3 har även han tidigt haft ett intresse för fartyg och undervattensmiljö och är sedan mili-

tärtjänsten utbildad dykare. Han rekryterades genom en rekryteringsfirma som museichef för 
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Marinmuseum 2007 och kom då närmast från tjänsten som näringslivschef i en kommun och hade 

dessförinnan varit produktchef för ett företag och VD för ett bolag i USA. Ett allt starkare intresse för 

att arbeta med samhällsutveckling hade fört honom till tjänsten som näringslivschef och hade bety-

delse för att han tackade jag till tjänsten vid Marinmuseum. Museichefen ansvarar i den nuvarande 

organisationen för publikenhet och utvecklingsenhet.  

Museichef 4  

Museichef 4 är disputerad i historia och har ett stort intresse för förmedling av ny aktuell forskning 

och att utveckla hur museer kan användas som ett redskap för att föra ut ny forskningskunskap. 

Museichef 4:s anställning vid Vasamuseet föregicks av tio år som publikchef på Nobelmuseet där hon 

var en av de som initierade och satte igång verksamheten. Hon sökte och fick jobbet som chef för 

Vasamuseet 2009 och stannade till och med 2013 då hon gick vidare som museichef för Museum 

Gustavianum i Uppsala. Under de år hon innehade tjänsten var hon även under perioden 2011 till 

2013 ställföreträdande överintendent vid myndigheten.  

Museichef 5  

Museichef 5 har varit i organisationen mellan 1970 och 2009 och kom som pedagogiskt inriktad sam-

hällsvetare för att utveckla undervisningsverksamheten vid Sjöhistoriska museet och för att dra igång 

motsvarande verksamhet vid dåvarande Wasavarvet. Efter några år av andra anställningar återvände 

han som intendent och blev involverad i uppbyggnaden av det nya Vasamuseet. I slutet av 1980-

talet, då myndigheten omorganiserades, blev han chef för Vasaavdelningen och därefter biträdande 

chef för Vasamuseet från 1990 och ordinarie museichef 1997. Mellan åren 1999 och 2000 vikarierade 

han även som överintendent. Ännu en omorganisation 2002 ledde till att han fick ansvaret för både 

Sjöhistoriska museet och Vasamuseet mellan 2003 och 2007. Efter att den dåvarande överintenden-

ten lämnat sin tjänst 2005 blev Museichef 5 åter vikarierande överintendent i ungefär ett år innan 

regeringen tillsatte ny överintendent i februari 2006. Vid årsskiftet 2008/2009 gick Museichef 5 i 

pension från museicheftjänsten men fortsatte till april 2009 som ställföreträdande överintendent.  

10. Etiskt protokoll 
 

För den kvalitativa forskaren är lärandet av ett etiskt forskningsbeteende en central fråga eftersom 

betoningen på forskarens förmågor och dygder hela tiden ökar.72 En mängd etiska och moraliska frå-

gor blir aktuella i samband med kvalitativa forskningsintervjuer och det är lämpligt att formulera ett 

                                                           
72 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s 93. 
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etiskt protokoll och gå igenom de frågor som kan tänkas uppkomma.73 Några s k osäkerhetsområden 

är t ex informerat samtycke, anonymisering, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Dessa 

kan användas som en ram när man förbereder ett etiskt protokoll.74  

 

I mitt fall är detta viktigt ur flera aspekter. Det är knappast troligt att jag kan ge de intervjuade musei-

cheferna någon fullständig anonymitet, dels är de inte fler än fem personer, dels har de varit eller är 

verksamma på ett av tre museer vilket gör det ytterligare lättare att identifiera dem. De teman de 

kommer att yttra sig om i intervjuerna berör människor på myndigheten SMM och dessa kommer 

med stor sannolikhet att känna igen personerna bakom orden. 

 

I uppsatsen benämner jag museicheferna Museichef 1, Museichef 2 o s v, även om det i realiteten 

inte betyder någon verklig anonymisering. Det finns flera skäl till detta. Dels upplevde jag själv att det 

var befriande att frigöra sig från det personliga genom att distansera mig när jag arbetade med 

texten. När rollen som museichef, och inte personen, kom i fokus blev det lättare att se med andra 

ögon på materialet. En liten grad av anonymisering blir det dock då personer som inte känner till 

SMM och inte har något intresse av att veta exakt vem som sagt vad, kan välja att läsa texten utan 

att veta informanternas identitet. 

 

Även i Vetenskapliga rådets rapport God forskningssed från 2011 tas frågor att beakta i samband 

med kvalitativa forskningsintervjuer upp och vilka etiska överväganden som behöver göras. Ett över-

vägande handlar om att motivera forskningsresultatens användbarhet och nytta, vilket i förläng-

ningen handlar om nytta i vilken mening, och för vem? I en vid bemärkelse kan nyttobegreppet in-

begripa att ny kunskap eller att nya aspekter dyker upp och resulterar i helt nya överväganden.75 

 

Den etiska principen om att en studies nytta ska överväga den skada de intervjuade eventuellt kan 

lida kallas benefience och anses rättfärdiga beslutet att genomföra studien. Det innebär även att fors-

karen är skyldig att överväga konsekvenserna, inte bara för de personer som deltar i studien utan 

också för den grupp de representerar. I det sammanhanget är det en fördel om man har grundlig 

kunskap om undersökningsområdet.76 

 

                                                           
73 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s 84. 
74 Ibid, s 92. 
75 Vetenskapsrådet. (2011) God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1: 2011 Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. s 35. 
76 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s 90. 
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Informerat samtycke handlar om hur forskarens intresse av att få fram ny kunskap ska avvägas mot 

de medverkandes skydd mot integritetsintrång. Hur denna intresseavvägning görs beror bl a på vil-

ken typ av forskning det är frågan om och en viktig skillnad utgörs av om det är forskning som är 

kombinerad med vård eller inte.77 

 

Vilka goda effekter, eller nytta, är det då som motiverar en undersökning som denna? Varför inter-

vjua museichefer över huvud taget och hur ska problemet med svårigheten att anonymisera infor-

manterna hanteras? Svaret är att undersökningen kommer att synliggöra beslutsprocesser och val 

som görs vid utställningsproduktioner och som är kopplade till utövandet av museichefsrollen. När 

rollen blir tydligare kan undersökningen också ha ett mer generellt värde och komma andra museer 

till nytta när man vill titta på sin egen verksamhet ur ett reflexivt perspektiv.   

 

Museicheferna å sin sida kommer förhoppningsvis bli mer medvetna om de val de gjort i samband 

med olika utställningsproduktioner och hur de förhållit sig till olika processer. Troligen kommer det 

att ge ökad självinsikt om både medvetna och omedvetna bevekelsegrunder som påverkat genom-

förandet av utställningarna, både vid SMM och mer generellt. 

 

Informerat samtycke innebär som sagt att man informerar om det allmänna syftet med undersök-

ningen, risker och fördelar med deltagandet samt att undersökningspersonerna deltar frivilligt i pro-

jektet. Här ingår även information om konfidentialitet och vem eller vilka som kommer att få tillgång 

till intervjun eller materialet.78 

 

I det informerade samtycket ingår också att avgöra hur mycket information som ska ges och när den 

ska ges. Full information hindrar bedrägligt förfarande mot intervjupersonerna men i vissa undersök-

ningar använder man sig av en ”tratteknik” med gradvis insnävning mot ämnet för att intervju-

personerna ska uttrycka sina spontana åsikter om ett ämne och inte styras mot att ge specifika 

svar.79  

 

I detta fall informerade jag museicheferna vid min första mejlkontakt att tillgång till det fullständiga 

intervjumaterialet, de inspelade intervjuerna, bara kommer att ges till andra forskare men att de som 

personer kommer att bli synliga i uppsatsen för den som verkligen vill veta vem som sagt vad. Jag fick 

samtycke från museichefernas överordnade chef, överintendenten, att tillfråga hans underställda 

                                                           
77 Vetenskapsrådet. (2011) God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1: 2011 Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. s 66. 
78 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s 87. 
79 Ibid, s 88. 
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och frågade sedan museicheferna om deras samtycke till medverkan. I förhållande till ovanstående 

tillämpade jag inte någon ”tratteknik” annat än att de specifika frågorna i intervjuguiden inte var 

kända av informanterna innan intervjun. 

 

Utifrån aspekten rättsliga problem eller andra negativa konsekvenser för de medverkande har jag 

svårt att föreställa mig att det skulle kunna bli några rättsliga efterspel vid den här typen av intervju-

undersökning då ämnet inte är kontroversiellt och inte berör några juridiskt känsliga områden.  

 

Negativa konsekvenser mer generellt är svåra att bedöma. De sträcker sig från inga alls till att en mer 

generell diskussion kan tänkas uppstå om hur museicheferna utövar sitt chefsskap. En alltför stor 

diskrepans mellan utsagorna och myndighetens visions- och målstrategier kan väcka tankar om hur 

väl förankrad styrningen på myndigheten egentligen är. Detta är å andra sidan även en positiv konse-

kvens på sikt. Renodlat positiva konsekvenser är större självinsikt kring de val man gjort som bestäl-

lare och att man som chef får syn på processer man kanske inte varit medveten om. 

 

Reflexivitet - Hur kommer min egen roll att påverka undersökningen? 

Det är naturligtvis viktigt för mig att hela tiden hålla i minnet att jag är partisk, vare sig jag vill eller 

inte. Jag har egna uppfattningar och förutfattade meningar om hur olika utställningsproduktioner ge-

nomfördes och hur de kreativa processerna såg ut i samband med dessa.  

Min egen inblandning i SMMs utställningshistorik är ju uppenbar och är alltså något som behöver 

hanteras men är också en tillgång i sammanhanget. Kravet på känslighet för och förkunskaper om in-

tervjuämnet står i kontrast till den förutsättningslösa inställningen som behövs, den s k medvetna 

naiviteten.80 

Som forskare behöver jag känna igen mina egna förutfattade meningar. Men det är även en fördel 

att jag har ingående kunskaper om det undersökta fenomenet eftersom jag har möjlighet att lägga 

märke till mer i intervjuerna. Forskaren måste förhålla sig till sin kunskap men både förkunskaper, 

uppfattningar, teorier, föreställningar och förklaringar kan användas fast på ett kritiskt icke förgivet-

tagande sätt. De kan användas som frågor istället för som påståenden, m a o som bollplank för tän-

kandet.81  

                                                           
80 Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. s 47. 
81 Simon, Judit. (2009) Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. s 49. 
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Möjligheten finns att man från de intervjuades sida söker bekräftelse från mig om att man gjort och 

tänkt ”rätt”, jag har ju själv i allra högsta grad varit delaktig i de processer som ska avhandlas, för-

utom i utställningen Samtidigt/Meanwhile. Genom att arbeta med fotoelicitering ville jag försöka 

komma bort från mig som person och skapa förutsättningar för att tänka mer associativt. Det var 

också viktigt att disciplinera mig och inte prata alltför mycket utan vara ganska distanserad under in-

tervjuernas gång. 

Ansvarsfullt forskningsarbete handlar till stor del om forskarens moraliska integritet, känslighet och 

engagemang i moraliska frågor. Detta gäller särskilt vid intervjuande eftersom det är genom forska-

ren själv som kunskapen erhålls.82 Till de etiska kraven hör att forskaren ska uppnå hög vetenskaplig 

kvalitet på den kunskap som publiceras. De publicerade resultaten ska vara korrekta, representativa, 

kontrollerade och validerade och de procedurer genom vilka de erhållits ska vara transparanta.83 

11. Analys av intervjuerna 
 

Analysen av intervjuerna har delats in i fem analytiska teman. 

 

Under det första analytiska temat, Museicheferna och organisationen, analyseras hur museicheferna 

uttrycker sig om SMMs organisation och hur den påverkat deras roll, ansvarsområden och mandat.  

 

Under det andra analytiska temat, Museichefernas chef - överintendenten undersöks hur museiche-

ferna ser på sin relation till sin överordnade, myndighetens överintendent, och på vilket sätt han del-

tagit i och påverkat de aktuella utställningsproduktionerna.  

 

Nästa tema, Gränser för museichefsrollen, behandlar hur de ser på sin roll som museichef i förhål-

lande till ett utställningsprojekt, både internt och externt, vilket ansvar de anser sig ha, t ex vad gäller 

att prioritera projektet, målgrupper, relationer till externa intressenter i projektet o s v.  

 

Därefter följer temana Museicheferna och kreativiteten och Museicheferna och formgivningen som 

tar upp hur de ser på kreativa processer och på vilket sätt de själva bidrar till dem, och särskilt i för-

hållande till området formgivning.  

 

I de följande avsnitten är den text som står med fet stil i citaten mina egna förtydliganden eller en 

ställd följdfråga. 
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12. Museicheferna och organisationen 
 

”… det gjorde att museichefen egentligen bara hade ansvar för det yttre, och liksom att vara ett 

”figurehead” för museet…” Museichef 184 

 

Följande avsnitt handlar om hur museicheferna upplevt hur SMMs matrisorganisation påverkat hur 

de sett på sin roll och sitt ansvarsområde. Vilket mandat har de upplevt att de haft, och på vilket sätt 

har det förändrats vid olika förändringar av organisationen? 

 

Som jag beskrivit i kapitlet om det organisatoriska sammanhanget, var och är SMM organiserat som 

en matrisorganisation sedan 2001/2002. Exakt hur den sett ut har förändrats under undersöknings-

perioden men matrisstrukturen har på ett övergripande plan bibehållits. Avdelningar har ombildats, 

fått nya namn eller upphört i samband med delning och uppgående i andra organisatoriska enheter. 

Lite generellt kan man säga att det fungerat så att de tre museerna organiserats vertikalt med en 

publikenhet som varit knuten till museibyggnaden och att dessa medarbetare huvudsakligen är verk-

samma på ett av myndighetens museer. Horisontellt över de tre museiarenorna har de funktions-

inriktade avdelningarna utfört uppdrag åt alla tre museerna. På så sätt har medarbetare, inom t ex 

utställningsenheten under dåvarande förmedlingsavdelningen, genomfört utställningar vid alla tre 

museerna men även på arenor som ligger utanför dessa vid externa projekt. Ett sådant har t ex varit 

den årligen återkommande Båtmässan i Stockholm. De regionala avstånden har även gjort att det 

sker en mer genomgripande samverkan i Stockholm eftersom två av museerna ligger i samma stad. 

På samma sätt har de dåvarande avdelningarna informationsavdelningen, kulturhistoriska avdel-

ningen, samlings- och forskningsavdelningen och administrativa avdelningen, verkat över hela organi-

sationen. 

 

I intervjuerna med märks tydligt hur matrisorganisationen och de fortlöpande förändringarna påver-

kat dem. Detta utrycks särskilt av de museichefer som var ansvariga för utställningsproduktioner som 

sammanföll med införandet av den nya typen av organisation som la ansvaret för utförandet av en 

utställning, som tidigare sorterat under museicheferna, till en annan avdelning, i det här fallet hos 

Förmedlingsavdelningen. På frågan vad som var hennes uppdrag i förhållande till utställningen 

Dunders Däck på Marinmuseum svarar Museichef 1  
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”När jag jobbade där hade vi precis fått en ny typ av organisation, … och det gjorde att museichefen 
egentligen bara hade ansvar för det yttre, och liksom att vara ett ”figurehead” för museet, externa kon-
takter och för sin egen avdelning men egentligen ingenting för de andra avdelningarna. … Det var så jag 
uppfattade det ganska tydligt.” Museichef 185 

 

Citatet visar att den nya organisationen satte tydliga gränser för museichefens ansvarsområde. Hon 

skulle vara det representativa ansiktet utåt, ett ”figurehead”, och ha ansvar för den egna publiken-

heten, engagera sig i den utåtriktade verksamheten men inte ha så mycket synpunkter på det som 

utställningsenheten under förmedlingsavdelningen hade ansvar för. Metaforen ”figurehead” passar 

här särskilt bra eftersom det på Marinmuseum finns en hall som visar just galjonsfigurer från olika 

skepp.  Metaforen ”vattentäta skott” understryker bilden av en stram uppdelning mellan olika an-

svarsroller. Under temat tillkomst utvecklar Museichef 1 resonemanget när vi pratar om hur utställ-

ningen kom till. Hon säger då att hon faktiskt inte gjorde någon uttalad beställning av utställningen 

eftersom utställningen påbörjades redan innan hon tillträdde som museichef 2004 men inte stod 

färdig förrän i juli 2006.  

 
”Det berodde på att jag inte hade det uppdraget över huvud taget… på den tiden var det, ganska i bör-
jan av vår omorganisation, ... det var mer vattentäta skott, alltså att det var utställningar som gjorde ut-
ställningar punkt slut.” Museichef 186 

 

Museichefens svar visar att hennes uppfattning ändå var att organisationen var mycket entydig när 

det gällde om detta var hennes uppdrag eller inte. Hon påpekar också att tidpunkten för projektet 

sammanföll med införandet av matrisorganisationen vilket understryker att det framförallt initialt 

fanns ett starkt önskemål från den dåvarande överintendenten att strikt arbeta efter de nya ramar 

som organisationen gav, något som inte fick ifrågasättas, ”punkt slut”. 

 

Uttrycket ”myndighetens skyltfönster” och ”ansikte utåt” visar även det på organisationens bety-

delse för hur de axlar museichefsrollen och uttrycks av Museichef 5 som varit museichef länge i myn-

digheten. När vi pratar om ansvaret för utställningar på en mer generell nivå beskriver han att den 

överintendent som införde matrisorganisationen från början haft för avsikt att helt slopa musei-

cheferna och göra myndigheten mycket mer enhetlig. 

 
”Museerna var, som han uttryckte det, myndighetens skyltfönster men behövde inte vara något eget 
organisatoriskt. Det där modifierades efter hand men museicheferna fick ganska drastiskt reducerade 
befogenheter, … museicheferna skulle så att säga fortfarande vara museets ansikte utåt gentemot all-
mänheten men med mycket begränsade inre befogenheter, så ansvaret för utställningsverksamheten 
släpptes helt och hållet.” Museichef 587 
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SMM är som tidigare nämnts en enrådighetsmyndighet, d v s myndighetens högste chef, överinten-

denten, har stor frihet att utforma organisationen efter eget önskemål. Detta avspeglas i att han som 

högste chef själv kunde utforma ett önskemål såsom att ”slopa museicheferna helt och hållet”. I att 

göra ”myndigheten mer enhetlig” avspeglas också i att museichefernas personliga påverkan i egen-

skap av sin person och egna idéer om verksamheten minskade och rollen blev mer representativ i 

förhållande till befogenheter och ansvaret för utställningarna ”släpptes helt”. Men det är inte bara 

museichefsrollens förändring som kan utläsas. Även museerna som arena skulle begränsas till att 

vara ”ett skyltfönster” och inte vara en egen organisatorisk enhet av betydelse. Museichef 5 bekräf-

tar således Museichef 1:s utsaga. Museichef 5 säger även följande när vi diskuterar hur han sett på 

sitt uppdrag mer generellt. Här kan uttrycket ”inte mitt bord” ses som en metafor för att man inte 

kan krypa ur ett visst ansvar om man ska uppfylla omvärldens förväntningar på en museichef. 

 
”Jo, man kan väl säga att oberoende av hur organisationen har varit så har jag ju sett mitt generella upp-
drag som museichef att företräda museet utåt. Och eftersom utställningarna är museets främsta ut-
trycksmedel så har jag känt mig involverad och ansvarig även under de perioderna när jag rent formellt 
inte varit det, för utställningarna, om inte annat därför att omvärldens synpunkter på utställningarna, 
hamnar alltid hos museichefen. Och den museichef som säger att det är inte mitt bord är inte trovärdig. 
Och det tror jag även var en del av skälen till Överintendent 2:s återgång till mer av ansvariga musei-
chefer. Så jag har sett utställningarna som en väldigt väsentlig del av min verksamhet.”  
Museichef 588 

 

Här syns hur olika Museichef 1 och Museichef 5 ser på ansvarsfrågan. Museichef 1 som tillträdde som 

ny museichef, och inte haft denna typ av uppdrag tidigare, präglas mer av den nyligen införda matris-

organisationen. För Museichef 5 har uppdraget att företräda museet utåt kvarstått men eftersom 

han sett utställningarna som museets ”främsta uttrycksmedel” och tidigare haft ansvaret för dessa så 

har han känt sig ansvarig trots att den nya matrisorganisationen egentligen la ansvaret hos en annan 

avdelning. Ansvaret dikteras enligt Museichef 5 mycket av hur omvärlden ser på museet och hur 

museichefen måste uppträda för att behålla sin trovärdighet. Han tror även att det var det främsta 

skälet till att den efterkommande överintendenten förändrade organisationen igen. 

 

När vi fortsätter att tala om utställningen Tintin till Sjöss på Sjöhistoriska museet, som stod färdig i 

maj 2007, blir det ännu tydligare när Museichef 5 själv reflekterar över att han nog, när han nu tän-

ker efter, mer agerat utifrån hur han själv tyckte att museichefsrollen borde vara, än hur det faktiska 

mandatet såg ut. Samarbetspartner i Tintin till sjöss-utställningen var Hergé Foundation i Bryssel och 

det var dit Museichef 5 ställde den första förfrågan om att inleda ett samarbete. 
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”Ja, och det är väl också ett tydligt exempel, jag skrev som museichef men egentligen vet jag inte om jag 
som museichef hade någon befogenhet att göra det. Men det var liksom en självklarhet … och det var 
naturligtvis förankrat hos överintendenten.” Museichef 589 

 

Här syns en dubbelhet inför museichefsuppdraget, inte bara hos museichefen själv, utan även hos 

dennes överordnade som varit informerad om att museichefen agerat i enlighet med rollen så som 

den såg ut i den tidigare organisationsformen.  

 

Organisationsformens betydelse för hur museicheferna uppfattar sin roll och sitt ansvar framkommer 

också när vi fortsätter att tala om tillkomsten av utställningen Bevara Vasa på Vasamuseet som ge-

nomfördes då utställningsverksamheten både organisatoriskt och ekonomiskt sorterade under för-

medlingsavdelningen. När vi pratar om att de faktiska bevarandeproblemen på Vasa uppstod som-

maren 2000 och att utställningen inte stod färdig förrän 2009, tas även här organisationen upp som 

ett av skälen till detta. 

 

”Ja, men det har att göra med de helt ändrade yttre organisatoriska ekonomiska förhållanden. Utställ-
ningsverksamheten generellt på Vasamuseet gick ju ner... från en fors till ett takdropp. Och det fanns ju 
rätt mycket som behövde göras, detta var ju en tid då man kan säga att alla aspekter på Vasa fick 
komma i andra hand. Och dom ekonomiska ramarna, både för utställningsverksamhet och annat, blev ju 
så suddiga.” Museichef 590 

 
Omorganisationen hade enligt Museichef 5 helt förändrat förutsättningarna för Vasas utställnings-

verksamhet och hur dramatisk han tyckte att skillnaden var syns i metaforen ”från en fors till ett 

takdropp”. Vasamuseet upplevdes som nedprioriterat utifrån hur ekonomin för utställningarna för-

delade sig i myndigheten, en fördelning som upplevdes som otydligt och ”suddigt”.  

 

Även Museichef 2 berör myndighetsorganisationen i sin intervju när vi pratar om utställningen 

Shipping  & Shopping. Här används inte rena metaforer men adjektiv som ”luddigt” och ”rörigt” för 

att beskriva hur organisationsformen inverkar på rollen som museichef. Uttrycket ”i den klassiska 

världen” kan ses som en omskrivning för att SMMs matrisorganisation skiljer sig åt från hur många, 

både internt och externt, tror att beslutshierarkin fungerar i en museiorganisation.  

 

”Uppdraget kan vara väldigt luddigt i denna matrisorganisation. … Som avdelningschef har jag ansvar för 
publikenheten, kulturarvsenheten och arkeologienheten. Som museichef ska jag även ansvara för att 
museet behåller sin profil och sitt fokus, ägnar sig åt det de ska inom ramen för SMM. … Vara en sorts 
beställare hos de andra sakavdelningarna, kommunikationsavdelningen, administrativa avdelningen och 
ekonomiska avdelningen. … Det kan jag uppleva som väldigt rörigt, både här och när man ska förklara 
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för någon. I den klassiska världen så säger ju alla att museichefen är museichef, det är han som bestäm-
mer ... men så är det inte hos oss… ” Museichef 291 
  

Museichef 2 påpekar att museichefsrollen innebär ansvar för verksamheter som sinsemellan är väl-

digt olika och att de samtidigt ska hålla ihop museet som helhet så att varumärket behåller sitt fokus. 

I citatet syns också att uppdraget att vara en beställare upplevs som otydligt. Att vara ”en sorts be-

ställare” visar att dessa beställningar inte alltid är så lätta att formulera. Att genomföra beställningen 

är ”rörigt”, ett uttryck som i det här sammanhanget kan förstås på många olika sätt. Det kan stå för 

att mandatet i beställningen är otydligt men även att det krävs mycket av kommunikationen mellan 

museichefen och den aktuella sakavdelningen för att inga missförstånd ska uppstå. Att förklara kon-

struktionen av matrisorganisationen behöver göras internt men framförallt mot externa aktörer som 

har en helt annan bild av hur beslut fattas och genomförs på ett museum. Diskussioner krävs för att 

skapa distinktioner kring vad som faller inom ramarna för museichefsuppdraget och vad som är nå-

gon annan chefs ansvar. Att förklara hur beslutsfattandet i myndigheten går till upplevs ibland som 

besvärligt eller omständligt både internt och externt. Museichef 2 tar även upp hur organisationen 

påverkar hur han som museichef tänker kring vad han får ha synpunkter på och inte. Här är det inte 

rollen i sig som är utgångspunkt utan att matrisorganisationen befäster hur museichefen bör tänka 

kring sin delaktighet. 

”Sen kan jag nu efteråt tänka såhär att där skulle jag lagt mig i lite mer, så där skulle vi inte ha gjort. Men 
det handlar ju också om den här organisationen. Man måste ju faktiskt ge en producent och en beställd 
avdelning en sorts frihet. Om museicheferna förutom att säga, det här ska vara en utställning om 
handelssjöfart, och det ska vara grönt! Jamen…, då kan jag väl göra det själv.” Museichef 292 

 

Formuleringen ”lagt mig i lite mer” indikerar att det egentligen inte är så lämpligt att göra just det. 

Lägger sig i gör någon när det egentligen är någon annan som ska besluta om eller genomföra upp-

draget. Museichef 2 poängterar också att om det finns en beställarorganisation så måste utföraren 

ha någon form av frihet och mandat att utföra sitt jobb utifrån sin specialistkunskap utan att andra 

lägger sig i. I det här fallet är det speciellt formgivningen museichefen menar inte är hans område.  

Även när vi talar om beslutsprocessen kring utställningen Shipping & Shopping kommer vi in på orga-

nisationsfrågan. Här används en metafor för hur museicheferna måste komma överens om hur resur-

serna ska fördelas i form av ”slåss om gracerna”. 

”Vi fick ju dels, eftersom vi är tre museer som ska samsas om alla resurser, så fick vi ju dels börja pla-
nera, det var inte uppe på ledningsgruppsnivå, men jag har för mig att vi pratade, vi som var musei-
chefer. Vem gör vad? Vad ska du ha där hos dig? Vi är ju tre museer som slåss om gracerna. Och sedan 
var det förstås uppe och vände hos överintendenten.” Museichef 2 

                                                           
91 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 1. 
92 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 5. 



41 
 

 
Citatet vittnar om att matrisorganisationen i sig ställer höga krav på samarbete mellan musei-

cheferna för att samordna insatserna på respektive museum eftersom de ska ”samsas”. Citatet vitt-

nar om att det finns ett mått av konkurrens mellan museerna inom organisationen och att det krävs 

ansträngningar för att balansera resurserna. Under temat delaktighet kommer vi också in på den s k 

organisationsjustering som ägde rum under utställningsproduktionen vilket påverkade museichefens 

arbete på så sätt att han inte hade tid att engagera sig i det pågående utställningsprojektet. 

 
”Det var en ny avdelning, jag fick till nya enheter. … Och det gjorde att jag inte hade ro att sitta ned…” 
Museichef 293 

 
Även i intervjun med Museichef 4, som kom som museichef till Vasamuseet 2009, kommer organi-

sationsformen upp i början på intervjun i samband med att vi diskuterar hennes uppdrag rörande ut-

ställningarna mer generellt. 

 

”Och mitt ansvar som museichef för Vasa var ju som jag såg det att ha det övergripande ansvaret för 
dom utställningar som skulle produceras, men när jag kom så såg organisationen inte riktigt ut så, utan 
då var det om jag minns rätt nio avdelningar på SMM, där museerna var tre men utställnings-
avdelningen som var gemensam för alla museerna var en egen avdelning och jag hade vissa diskussioner 
med den dåvarande utställningschefen om det där, för att för mig innebar jobbet som museichef att jag 
hade ett övergripande ansvar för allt som hände på Vasamuseet, alltså också utställningar. Nu upp-
fattade jag inte att det låg en konflikt i det men strukturen utvecklades ju sen mer till att de tre muse-
erna skulle vara en slags beställare av utställningar och utställningsavdelningen en gemensam stöd-
avdelning.” Museichef 494   

 

Museichef 4 understryker att det är hon som ska ha det övergripande ansvaret för utställningarna 

och allt som händer i museet. Hon är också tydlig med att det är hon som definierar vad hon anser 

sig ha ansvar för, ”som jag såg det” och ”för mig innebar jobbet som museichef”. Här kan man se en 

likhet med vad Museichef 5 säger om att uppfattningen om museichefsrollen utifrån matrisorgani-

sationen ibland inte fungerade i praktiken eftersom omvärlden, och även de själva, hade en annan 

syn på vad rollen omfattade. Tydligt är dock att det är museichefen som tar ut riktningen för utställ-

ningsverksamheten och att sakavdelningen är en ”stödavdelning”.  

Museichef 4 säger också att de ska vara en ”slags beställare” på samma sätt som Museichef 2 säger 

att man ska vara ”en sorts beställare”. Ordvalen signalerar att det inte är helt entydigt vad det inne-

bär att vara beställare i det här sammanhanget. Att beställa en komplex och logistiskt komplicerad 

                                                           
93 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 5. 
94 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 1. 
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kulturhistorisk utställning som rymmer ett stort mått av konstnärligt skapande verkar inte riktigt rym-

mas i ordet beställning. Av de fem museicheferna är det endast Museichef 3 som inte explicit tar upp 

myndighetens organisation. 

Sammanfattning och analys 
 

De områden som tas upp i den följande analysen är hur museicheferna själva och omvärlden ser på 

museichefrollen. Jag tar också upp hur matrisorganisationen påverkar museichefernas förhandlings-

position samt komplexiteten i att de innehaft flera chefsroller samtidigt. Jag kommer belysa hur be-

ställarrollen upplevs av museicheferna. 

 

Sammanfattningsvis påverkar SMMs matrisorganisation i stor utsträckning museichefernas uppfatt-

ning om hur deras uppdrag ser ut och vilket mandat de har. I institutionsteoretiska termer enligt 

North, vilken förhandlingsposition de har, i det här fallet specifikt när det gäller utställningarna. I 

materialet kommer det fram att det kan vara svårt att frångå den traditionella museichefsrollen, spe-

ciellt om personen tidigare varit verksam som museichef i en mer traditionell museiorganisation.95 

Flera av museicheferna har därför, både medvetet eller omedvetet, agerat annorlunda, ibland utan 

att ha reflekterat över detta vid den aktuella tidpunkten. Ett skäl som framhålls är att de inte är tro-

värdiga utåt om de inte tar ett uttalat ansvar för utställningarna eftersom omvärlden har en föreställ-

ning om att en museichef har det övergripande ansvaret för allt som sker på respektive museum. 

Motståndet till förändring, här definierat som spårberoende, kan alltså finnas både inom och utanför 

organisationen i form av omvärldens förväntningar och den egna uppfattningen om hur rollen ska 

utövas.96 Förhållningsättet förklaras till stor del av att museicheferna upplevde att deras förhand-

lingsposition försvagades i samband med införandet av matrisorganisationen. Detta har skapat en 

dubbelhet hos enskilda museichefer. I ett fall har denna dubbelhet synts även hos överintendenten, 

som varit medveten om och accepterat, initiativ som rent formellt skulle ha tagits av en annan chef i 

organisationen.  

 

Införandet av matrisorganisationen gjorde att museichefsrollen blev mer representativ och kom att 

fungera som ett ansikte utåt. Men rollen blev också mer diffus internt och på så sätt upplevde flera 

av museicheferna att rollen förlorade i tyngd. Någon har strikt följt matrisorganisationen medan 

andra inte gjort det och utövandet av museichefskapet har därför skett på olika sätt. Det viktigaste 

                                                           
95 Kangas, Anita. Vestheim, Geir. (2010) Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries, Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift. s 274. 
96 Smeds, Kerstin. Historien tillhör inte enbart det förflutna. Svenska Dagbladet 2016-11-02. 
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resultatet i det här sammanhanget är att museichefskapet utövats på olika sätt i samma organisation 

under undersökningsperioden. Förutom att förhandlingspositionen försvagades blev den också mer 

otydlig och svårgripbar för organisationens medarbetare.  

 

Budgetfrågorna har ibland uppfattats som otydliga i samband med organisationsförändringarna och i 

ett fall har det även uppfattats som om utställningsverksamheten nedprioriterades på ett av muse-

erna. När ansvaret för utställningsbudgetarna återfördes till museicheferna stärktes deras mandat 

och förhandlingsposition vilket hade stor betydelse av dem.  

 

Ett annat resultat är att museicheferna i den nya organisationen ofta innehaft flera roller med olika 

karaktär samtidigt, antingen på samma hierarkiska nivå, eller på en högre eller lägre nivå. De kan ha 

varit ställföreträdande överintendent, museichef för mer än ett museum, avdelningschef för under-

liggande enheter o s v. Chefsrollen har på detta sätt varit mycket komplex till sin natur. Detta syns i 

att flera museichefer är mycket noga med att ange vilken eller vilka roller de innehaft vid de olika tid-

punkterna. De har alltså behövt hantera olika roller under samma period vilket jag menar försvagar 

förhandlingspositionen eftersom det är svårare att utöva flera olika roller samtidigt samt att otydlig-

heten ökar i varje given situation. Men omvänt gäller naturligtvis också. Förhandlingspositionen kan 

påverkas positivt om man samtidigt varit både ställföreträdande överintendent och museichef. 

 

Ytterligare ett resultat som hör ihop med SMMs matrisorganisation är att beställarrollen upplevs som 

otydlig. Beställarrollen kräver mycket av museicheferna, både vad gäller kommunikation med andra 

chefer och förtydliganden och förklaringar, internt och externt, om hur organisationen fungerar. Be-

ställarrollen innebär också att det finns ett visst mått av konkurrens mellan museerna och att musei-

cheferna måste samsas och balansera sina önskemål både när det gäller de andra museerna men 

även mot sakavdelningarna. Rollen innefattar därför ett större mått av förhandling i den här typen av 

organisation än i en mer traditionell linjeorganisation. Förhandlingspositionen är alltså både viktigare 

och svårare. Detta återkommer också i avsnittet gränser för museichefsrollen. 

 

Här har vi sett att i förhållande till SMMs organisation så är det den som i stor utsträckning sätter ra-

marna för museichefernas förhandlingsposition och hur de kan agera i olika situationer. Dels har vi 

sett att det inom en statlig museiorganisation finns ett uttalat spårberoende som kan dikteras av 

egna uppfattningar hos museicheferna men även av omvärldens förväntningar.  
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13. Museichefernas chef - överintendenten 
 

”vissa ingångsvärden får du på telefon, en måndag morgon i bilen. Det kan ju vara så” Museichef 397 

 

De följande avsnitten handlar om hur museicheferna ser på sin relation till sin överordnade chef och 

på vilket sätt de kommunicerat med honom, i många fall om resurser till utställningsprojekten. 

 

SMM har en organisation där den högsta chefen benämns överintendent. Överintendenten tillsätts 

av regeringen och kan jämföras med en generaldirektör i andra statliga myndigheter. SMM är, som 

tidigare nämnts, en enrådighetsmyndighet vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför 

regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Överintendenten har alltså ingen sty-

relse att stå till svars inför utan är direkt underställd kulturdepartementet och beslutar om hur myn-

dighetens organisation ska se ut och hur arbetet ska bedrivas med undantag från vad som anges i 

myndighetsförordningen och instruktionen, som relaterar till gällande lagar och förordningar. Den 

mest renodlade matrisorganisationen trädde i kraft 2002 på initiativ av överintendent 1. 

 

I intervjuerna refereras till den överordnade chefen av fyra av museicheferna medan Museichef 1 

inte gör det eftersom hon menade att det var tydligt att hon inte hade något beställaransvar vid den 

tidpunkten. På frågan om varför hon gjorde den aktuella beställningen av utställningen svarar hon 

därför  

 
”Det gjorde jag inte, … - Och det betrodde på? Det berodde på att jag inte hade det uppdraget att beställa 
något över huvud taget” Museichef 198 

 

Museichef 1 återkommer inte heller i intervjun om att förankra beslut uppåt rörande utställningen, 

vilket naturligtvis inte behövdes när hon uppfattat att uppdraget låg hos en annan avdelning, i det 

här fallet förmedlingsavdelningen.  

 

Museichef 2 återkommer däremot vid flera tillfällen vid förankringen uppåt mot överintendenten. På 

frågan om vilka som var delaktiga i de första diskussionerna svarar han 

 
”Man höll det väl i en mindre grupp och sedan är det ju klart att man ska förankra det uppåt till vår överin-
tendent. Det var ju en stor investering för myndigheten totalt så för honom skulle vi också berätta att, du 
det här gör vi för statens pengar.” Museichef 299 

 

                                                           
97 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 3. 
98 Museichef 1. Intervju 2014-11-18, s 1. 
99 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 6. 
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Citatet visar att det ligger på överintendenten att fatta beslut om större satsningar och om hur med-

len ska fördelas mellan museerna utifrån myndigheten som helhet. Överintendenten ses som den 

person som ansvarar för balansen mellan museerna, vilket vi också såg i kapitlet om organisationen 

och i utsagor som att man måste ”dela på gracerna”.  

 

Även när Museichef 3 pratar om bakgrunden till varför den aktuella utställningen kom till visar flera 

av svaren att han uppfattar att uppdraget kom direkt från överintendenten. På min fråga om han 

kommer ihåg hur det kom sig att han gjorde den aktuella utställningsbeställningen svarar han 

 
”Ja, min chef sa att jag skulle göra det ha, ha och sen började vi. Men det var ett resonemang runt 
Marinmuseum och sen började vi jobba med epoken kalla kriget. Och det sa överintendenten att det var 
prioriterat, det var så det började.” Museichef 3100 
 
”- Varifrån kom idén? Du menar att den kom ifrån överintendenten? Mm, var han har fått den ifrån vet 
jag inte, men den fick jag på direkten när jag började, att det var aktuellt då att titta på den här tidsepoken. 
Museichef 3101 
 

 
Uttrycket ”min chef sa att jag skulle göra det, haha” sades naturligtvis skämtsamt, men visar ändå på 

att överintendenten fattar beslut och påverkar på en nivå som avgör vilka utställningar som faktiskt 

görs. Dessutom var projektet ”prioriterat”, d v s hade förtur framför andra projekt och uppgifter. 

Museichef 3 var vid den aktuella tidpunkten relativt nytillträdd och kom närmast från rollen som 

kommunal näringslivschef. Det resonemang som fördes handlade därför troligen mer om att orien-

tera den nytillträdde chefen om Marinmuseums verksamhet och inriktning än att museichefen hade 

någon annan åsikt i frågan. När vi senare i intervjun kommer in på beslutsprocesser och jag frågar om 

han kommer ihåg hur den gick till vid den aktuella utställningen återkommer överintendentens bety-

delse för valet av utställningsuppdrag. 

 
”Väldig mycket är ju överintendenten, museichefen och pengarna i besluten och sen går den kreativa pro-
cessen igång. Och ibland lite parallellt, ... det är ju överintendenten som fattar besluten och det är ju inte 
alltid det sker i ledningsgruppsforum, vissa ingångsvärden får du på telefon, en måndag morgon i bilen. Det 
kan ju vara så. Du förankrar, det är ju inte så konstigt egentligen, du förankrar en idé där och så går det den 
formella gången. Men vi följde ju den ordning som vi har. Men sen är det ju ändå lite fram och tillbaks med 
informella samtal och så formella beslut…” Museichef 3102 

 

”Överintendenten, museichefen och pengarna…”, vilket som spelar mest roll är svårt att veta men att 

det är överintendenten som fattar besluten är klart uttalat. Att beslutsfattande inte alltid sker på led-

ningsgruppsmötena syns också i citatet. Att diskussioner och underlag inför beslut många gånger sker 

                                                           
100 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 2. 
101 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 2. 
102 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 3. 
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informellt kan kanske ses som naturligt, men citatet visar också att en förankring hos den överord-

nade chefen, överintendenten, ofta sker före den formella gången och att besluten kan fattas på väl-

digt olika sätt från gång till gång. 

 

Museichef 4, som var museichef mellan 2009 och 2013, har en lång bakgrund inom museisfären och 

uttrycker sig tydligt om hur hon såg på vad som föll inom ramen för museichefsrollen på ett sätt som 

egentligen inte tar hänsyn till hur myndigheten var organiserad när hon började. I inledningen av in-

tervjun tydliggör hon också att hon hade flera roller samtidigt, både museichef och avdelningschef, 

men även var ställföreträdande överintendent mellan 2011 och 2013.103 Intressant är förtydligandet 

att vara museichef formellt sett innebär att vara avdelningschef i den rådande organisationen, och 

att museichefen hierarkiskt befinner sig på samma nivå som avdelningscheferna på sakavdelning-

arna. I intervjun refererar även hon till överintendenten, framförallt när det gäller de finansiella frå-

gorna rörande utställningen Samtidigt/Meanwhile på Vasamuseet. På min fråga om hon minns hur 

beslutsprocessen gick till minns hon de samtal hon hade med överintendenten i olika sammanhang i 

det skedet.  

 

”Ja, beslutet att vi skulle göra utställningen låg ju hos mig men måste förankras hos överintendenten så det 
gjorde jag ju. Men jag tror egentligen att när jag kom hem ifrån den där resan till Scheepvaartmuseum 
2012 så tog jag ett prat med honom, och sa att det här är vad jag skulle vilja att vi skulle göra i nya utställ-
ningshallen” Museichef 4104 

 
”... ganska snabbt tog jag det snacket med Överintendent 2… och vi också la oss på en budget där vi visste 
att vi skulle kunna … ha pengar internt. Och sen sa jag att min ambition är att få pengar från annan aktör 
då. Men om vi inte lyckas så vill jag att vi ska vara överens om en summa.” Museichef 4105 
 
 

Museichef 4 tydliggör först att beslutet att göra utställningen låg hos henne, d v s det är hon som tar 

initiativet till idén om vilken utställning som ska göras men att detta sedan måste förankras hos den 

överordnade chefen. Detta skiljer sig alltså åt om vi jämför med det tydliga uppdrag Museichef 3 fick 

om att arbeta med epoken kalla kriget när han började på myndigheten. Museichef 4 presenterade 

sin idé om utställningen och säkerställde att hon och överintendenten var ”överens” om de ekono-

miska ramarna utifrån olika perspektiv. Om hennes ambition att skaffa externa medel inte lyckades 

skulle det inte råda någon osäkerhet om att medel ändå fanns internt till produktionen.  

 

Museichef 5, som nu är pensionerad, var under en lång period museichef för Vasamuseet och under 

perioden 2003 - 2007 museichef för både Vasamuseet och Sjöhistoriska museet. Han fungerade som 

                                                           
103 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 1.  
104 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 3. 
105 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 3. 



47 
 

vikarierande överintendent 1999 – 2000 och under den aktuella undersökningsperioden var han till-

förordnad överintendent under 2005 fram tills dess att den nya överintendenten tillsattes av kultur-

departementet i februari 2006. Museichef 5 har alltså själv haft flera olika roller på chefsnivå i myn-

digheten, inte minst rollen som överintendent. I avsnittet om organisationen reflekterar Museichef 5 

kring att han nog agerade som om han haft samma mandat som museicheferna traditionellt haft när 

han initierade samarbetet med Hergé Foundation rörande samarbete om Tintin till sjöss-utställ-

ningen. Ytterligare ett citat visar vikten av att förankra uppåt, inte bara vad gäller att något ska göras 

och hur mycket det får kosta, utan även att det ligger i linje med överintendentens utgångspunkter. 

   

”… sådant kan man naturligtvis titta på i protokoll också, och det var naturligtvis förankrat hos överinten-
denten. Det överensstämde med hans tänkande skulle jag nog säga…” Museichef 5106 

 
”… jag hade redan blivit någon slags biträdande överintendent då så jag kunde agera ganska självständigt 
då, för att inte säga väldigt självständigt.” Museichef 5107 
 

 

I det andra citatet syns att Museichef 5:s dubbla roll gjorde att han kunde agera ”ganska självstän-

digt”. Utsagan vittnar om att museicheferna måste förhålla sig till sin överordnade inte bara när det 

gäller de ekonomiska ramarna utan även vad gäller innehållet i förslaget, idén eller konceptet. Det 

gäller med andra ord att argumentera för sin sak hos myndighetschefen. Museichef 5 tar även upp 

hur det påverkade honom att han under en del av perioden, då utställning planerades, var både mu-

seichef och överintendent. På min fråga om han hade velat vara mer delaktig och i så fall på vilket 

sätt svarar han 

 
”... sen har det också att göra med att det hände så mycket annat i myndighetsledning och museiledning 
som jag var direkt involverad i. Så ibland så sjönk ju det här undan väldigt mycket.” Museichef 5108 

 

Generellt kan sägas att Museichef 5 vid flera tillfällen refererar till överintendenten men berör också, 

som i citatet ovan, de perioder då han själv innehade den rollen och inte hade tid att fullt ut agera 

som museichef. Att de olika delarna definieras som ”i myndighetsledningen och museiledningen” vi-

sar att han helt eller delvis hade olika perspektiv beroende på vilken roll han hade.  

 

Sammanfattning och analys 
 

I den följande analysen tar jag upp hur dialogen mellan museicheferna och överintendenten sett ut, 

dels avseende förankring av beslut, dels utifrån förhandlingar rörande resurser. Dessutom tar jag upp 

                                                           
106 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 4. 
107 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 4. 
108 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 7. 
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området om hur tillkomsten av en utställningsidé kan gå till och hur själva beslutsfattandet kan gå 

till, både formellt och informellt. Slutligen belyser jag överintendentens balanserande roll och hur de 

olika rollinnehavarna är beroende av varandra.  

 

Under den aktuella perioden har SMM i praktiken haft tre olika överintendenter. Överintendent 1 

genomförde matrisorganisationen. Ställföreträdande överintendent var därefter Museichef 5 under 

en del av perioden och slutligen kom överintendent 2 som fortlöpande gjorde en hel del förändringar 

av matrisorganisationen och som bl a återförde det ekonomiska ansvaret för utställningarna till mu-

seicheferna.109  

 

Oavsett vem som varit överintendent har dialogen mellan överintendenten och museicheferna sett 

olika ut och i ett fall inte skett alls eftersom uppdraget uppfattats ligga hos en annan avdelning. I det 

fallet hade den nytillsatta museichefen inte tidigare innehaft museichefspositionen och agerade 

följaktligen inte spårbundet på samma sätt som flera av de andra museicheferna som innehaft rollen 

längre och i en annan typ av organisation. Ibland har förankringen hos överintendenten varit påtaglig 

men skett på olika sätt. I ett fall i form av en ren uppmaning att arbeta med ett visst ämne, i ett annat 

fall har det främst handlat om att säkerställa interna resurser i reserv till ett utställningsprojekt som 

museichefen hoppades kunna genomföra med extern finansiering. I det första fallet kan vi även här 

se att det inte funnits någon benägenhet till spårbundenhet vilket i det här specifika fallet förklaras 

av att museichefen kom direkt från den kommunala näringslivssfären och inte tidigare hade varit 

verksam i museisektorn. I det senare exemplet ser vi att museichefen förhandlar med sin överord-

nade chef, d v s använder sin förhandlingsposition för att säkra interna resurser. Förankring och för-

handling har ofta handlat om ekonomiska resurser men inslag finns även av att idén kan förmedlas 

direkt av överintendenten eller att han måste godkänna idén till en utställning och att den måste 

”överensstämma med hans tänkande”.  

 

Själva besluten om att genomföra en utställning har fattats på olika sätt och vikten av den informella 

dialogen framträder i museichefernas intervjusvar. Detta bekräftar att makten i en institution utövas 

både formellt och informellt och är beroende av hierarkier men även av personliga relationer. Variat-

ionen mellan hur det går till sträcker sig från ett telefonsamtal i bilen en måndag morgon till att det 

formella beslutet förs till protokollet efter en föredragning av ärendet. Tillkomsten av en utställnings-

idé kan komma från överintendenten, ärvas av en föregångare eller komma från museichefen själv. 

                                                           
109 Kangas, Anita. Vestheim, Geir. (2010) Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries, Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift. s 274. 
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Idén till en utställning kan naturligtvis komma från ett helt annat håll, t ex externt, från medarbetare 

eller ha processats fram inom organisationen, men den måste plockas upp av museicheferna eller 

överintendenten för att förverkligas.  

 

Tydligt är dock att det är överintendenten som står för att balansera resurserna mellan de tre muse-

erna i organisationen. Överintendentens överordnade förhandlingsposition gör detta möjligt. Samti-

digt är det viktigt att museicheferna bidrar till balansen genom att samordna sina krav så att konkur-

rensen mellan museerna inte blir för stor. Men det är naturligtvis också så att om en museichef gjort 

ett framgångsrikt förankringsarbete hos överintendenten så stärks förhandlingspositionen gentemot 

de andra museicheferna. Alla rollinnehavare är därför beroende av varandra för att resultatet ska bli 

så bra som möjligt, ett relationellt perspektiv som betonar att man tillhör en grupp men bär ansvar 

för både gruppen och sig själv, och alltid både och.110    

14. Gränser för museichefsrollen 
 

”... eller om det låg någon sorts slamkrypare111 och kröp där någonstans.” Museichef 5112 

Det följande kapitlet handlar om hur museicheferna ser på hur deras roll avgränsas från andra chefer 

i organisationen men även om hur mandatet ska uppfyllas mot omvärlden, hur museicheferna för 

dialog med museernas vänföreningar, hur dom tänker kring olika målgrupper, hur dom förhåller sig 

till utställningsprojekt och hur dom ser på vilka delar av utställningsproduktionen det är rimligt att 

vara delaktig i. 

 

Vad ingår i museichefsrollen och vad ska man överlåta åt andra i en matrisorganisation? Frågan tan-

gerar de uttalanden som tas upp i kapitlet om museicheferna och organisationen men området 

gränsdragning är naturligtvis oändligt mycket större och inskränker sig inte till de rent organisatoriska 

förutsättningarna för en museichef. I gränsdragningar och olika uttalade avgränsningar för sitt upp-

drag kan vi se vilka områden man som museichef menar sig ha ansvar för i förhållande till utställning-

arna samt också värderingar kring vad de anser är utmärkande för ett gott ledarskap och chefskap i 

förhållande till utställningsprojekten.  
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hundfisk på frågan om vilken fisk som hade ögonlock och blev underkänd av programledaren som sa att det rätta svaret var slamkrypare. 

Rätt svar var dock hundfisk och Hannerz kunde senare gå vidare i tävlingen och klarade även 10 000-kronorsfrågan. 
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I SMM har ansvaret för budgeten förändrats under den aktuella perioden. I samband med införandet 

av matrisorganisationen vid årsskiftet 2001/2002 fick museicheferna ett beställaransvar i myndig-

heten som helhet vilket dock inte innefattade utställningarnas budget som låg kvar under förmed-

lingsavdelningen. Detta förändrades vid årsskiftet 2009 då inte bara beställningen utan även budge-

ten för nya produktioner fördes över till museicheferna. Budgeten för utställningsenhetens personal 

och underhållet av de befintliga utställningarna låg dock kvar hos förmedlingsavdelningen. 

 

Vad innebär det att vara beställare i en matrisorganisation och hur går det till? Hur tolkas ordets 

innebörd? Min allra första fråga till museicheferna var ”Hur kom det sig att du gjorde den här utställ-

ningsbeställningen?” Men redan innan jag ställer frågan så kommer Museichef 2 in på beställar-

ansvaret och vad det innebär. Han säger inledningsvis att budgetsättning ingår i beställaransvaret 

men sedan framkommer något mer som handlar om idén till utställningen. 

 

”Hur kom det sig att du gjorde den här utställningsbeställningen? Ärvde inte jag den av min före-
trädare? Tror jag, alltså, jag kom 2007, så hade Museichef 5 en idé om en ny handelssjöfartsutställning. 
… Så önskan om att göra en stor ny handelssjöfartsavdelning, den ärvde jag av min företrädare.” 
Museichef 2113 

”Sjöhistoriska har en väldigt duktig och vänlig stödförening som står för väldigt mycket pengar… Och 

dom har också sagt, jamen handelssjöfart måste ju finnas. Så att vi skulle göra en stor utställning om 
handelssjöfart hade jag med i bagaget” Museichef 2114 

 

Att idéer om vad som ska göras på en stor statlig museimyndighet ofta mognar fram under en lång 

tid och har flera personer som upphovsman syns i uttrycken ”den ärvde jag” och ”hade jag med i ba-

gaget”. I det här sammanhanget övertogs alltså idén av den föregående museichefen men även vän-

föreningens roll i sammanhanget syns. Citatet visar att det är viktigt att vänföreningen är med på 

idén kring att göra en handelssjöfartsutställning eftersom det har betydelse för finansieringen. Dialo-

gen med museets vänförening är ett påtagligt åtagande för honom eftersom de representerar mu-

seets trogna besökarkrets. Också för rederinäring och hamnrepresentanter måste museichefen för-

klara museets ställningstaganden när det gäller utställningssatsningarna. I citaten syns dock att han 

själv identifierar sig med representanterna för vänföreningen i uttrycket, ”vi som faller i trans över…” 

”Och då var det mitt jobb också att förklara det för museets trogna vänner, alltså återkommande besökare 
som levt hela sitt liv till sjöss men också för föreningen, - Vi gör faktiskt inte en utställning för er, för ni kan 
redan det här.” Museichef 2115 

”... det räcker med att det står en modell med en snygg häck så kan man falla i trans över M/S Argentinas… 
Vi som faller i trans över fartygens för- eller akterskepp, vi är ju för få!” Museichef 2116 
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”Hur förklarar jag att vi gör en utställning som är för den nya generationen… dom känner ju inte till det 
här, dom vet ju inte varifrån bilarna kommer. Köper din pappa en ny Toyota så har den gått fem mil. Är 
det fem mil till Japan? Nej, den är bara körd ombord på en båt.” Museichef 2117 

 

Museichef 2 ser som sitt ansvar att värna museets trogna besökare och intressenter i form av vänför-

eningen, men även att på ett pedagogiskt sätt försvara museets ställningstagande när det gäller val av 

utställningsproduktioner. Ansvaret inbegriper att förklara och överbrygga den generationsklyfta som 

finns mellan museets majoritet av besökare, idag många barnfamiljer, och vänföreningen, som tillhör 

en äldre generation. I utsagan syns också att museichefen upplever att vänföreningen och andra med 

kunskap om sjöfartsnäringen inte förstår hur lite den yngre generationen vet om sjöfartshistoria och 

dagens sjöfart. Naturligtvis har det sin betydelse i sammanhanget att Sjöhistoriska museets vänför-

ening är en betydande finansiär av museet, något som inte är giltigt på samma sätt för myndighetens 

övriga museer vars vänföreningar inte bidrar med finansiering i samma omfattning. 

 

Museichef 1, som blev museichef en kort tid efter genomförandet av matrisorganisationen, citeras i 

kapitlet Museicheferna och organisationen om hur hon såg på sitt uppdrag. Hon uttryckte att det hu-

vudsakligen låg på sakavdelningen att ansvara för utställningsverksamheten och att det var matris-

organisationen som styrde denna uppdelning. Just denna tydliga avgränsning återkommer i att det 

var underförstått att museichefen inte var inblandad i utställningsproduktionerna och att utställ-

ningsenheten på förmedlingsavdelningen hade stort spelrum när det gällde både vad som skulle gö-

ras och på vilket sätt. Museichef 1 reflekterar kring vad som hänt om hon hade haft fler synpunkter 

och om hon borde ha haft det. 

”Och jag vet inte hur det hade blivit om jag sagt, … så här kan ni ju inte göra…” Museichef 1118 

”… å andra sidan, nu är jag ju lite efterklok, så då hade jag kanske kunnat säga innan, funkar det här bra, 
ska ni inte ha in lite barn som referensgrupp, men jag är inte riktigt säker på att jag hade sagt det den 
gången.” Museichef 1119 

Däremot syns i svaren även att museichefens ansvar såsom ”figurehead” och ansikte utåt inbegriper 

att fundera kring vilka synpunkter externa grupper kan tänkas ha på museets utställningssatsningar. 

När jag frågar om hon funderade på hur mottagandet av utställningen skulle bli säger Museichef 1 

”Ja, det enda jag funderade kring… fungerar det här för barn? Man såg ju framför sig att det skulle springa 
runt små barn på den där halvan och rasa och skrika och att det skulle vara ganska mycket liv i huset. Och 
det vet jag väl att andra också hade synpunkter på, att det skulle vara det, vänföreningen kanske…” 
Museichef 1120 
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Här framkommer att museichefen har ett ansvar för den tänkta målgruppen, men även för att andra 

målgrupper inte ska påverkas negativt. Hon måste därför fundera kring och ta ansvar för att balansera 

olika målgrupper mot varandra. 

 

Även Museichef 5 kommer in på ansvaret för dialogen med vänföreningen för Sjöhistoriska museet 

eftersom han vid den tidpunkten var museichef för både Vasamuseet och Sjöhistoriska museet.  När 

vi talar om hur han tänkte kring mottagandet av Tintin till sjöss-utställningen säger han 

 
”Ja, alltså, på tal om mottagande. En målgrupp som jag hade betydlig svårare med, det var ju museets 
vänförening. Eller vänföreningens styrelse rättare sagt som inte tyckte att detta lät seriöst över huvud 
taget. Men dom blev ju omvända så småningom, men det satt rätt långt inne. Museichef 5121 

 

Här ser vi att museichefen får lägga både tid och möda på att vinna gehör för utställningen hos vänför-

eningen men också att han ser det som sitt självklara ansvarsområde.  

 

Om museicheferna uppfattar ett tydligt ansvar för relationen och dialogen med omvärlden gentemot 

olika externa grupper så är det inte lika klart när det gäller gränserna inåt i organisationen. I intervju-

erna syns detta i form av att museicheferna reflekterar kring på vilket sätt de ska förhålla sig till utställ-

ningsproduktionerna. Lägger de sig i för mycket eller för lite, på vilket sätt påverkar detta deltagarna i 

projektet, hade de kunnat göra på något annat sätt o s v. Här syns i flera av intervjuerna att musei-

cheferna både deklamerar en tydlig uppfattning om hur de ska förhålla sig men även har funderingar 

kring hur mycket de ska påverka och på vilket sätt de ska fungera i sin roll som museichef och bestäl-

lare. På min fråga hur delaktig Museichef 2 kände sig i Shipping&Shopping-utställningen svarar han 

 
”… jag hade ju projektledaren några rum ifrån mig. Så hade jag haft mer tid så skulle jag kunnat gå in och 
vara mer delaktig. Jag var nog inbjuden till att vara delaktig. Men jag hann aldrig. Och det kanske hon 
tyckte var skönt också, att jag inte sprang där hela tiden och pratade modeller…” Museichef 2122 

 

Här syns en underförstådd fundering kring om det verkligen hade varit lämpligt att dela med sig av sin 

stora kunskap om museets samling av båtmodeller till projektledaren. Återkommande är även resone-

mang om på vilken detaljnivå museichefen bör engagera sig. Uttrycket att ”lägga sig i” återkommer i 

flera av intervjuerna.  

”… vi hade ju styrgruppsmöten. Och dom kunde ju handla om detaljer, allt ifrån färg på mattan till glas-
räcken, så vissa grejer lät jag bara liksom rinna förbi. Det var ingen idé för mig att försöka lägga mig i det... 
Sen kan jag nu efteråt tänka såhär, att där skulle jag lagt mig i lite mer.” Museichef 2123 
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”I vissa fall la jag mig i… Om vi tittar på bilderna, så det som blev de randiga containrarna som är så läckra 
med 1:200 modellerna, det la jag mig i. Just att 1:200 samlingen måste visas i sin helhet… det här peda-

gogiska minns jag att jag satte som krav, … där var jag med och petade. Däremot inte att det skulle bli 

randiga containrar, det var det formgivaren som bestämde.” Museichef 2124  

 

Här uttalas att museichefen själv tycker att han har ett ansvar att sålla bland alla de frågor som disku-

terades på styrgruppsmötena. Enligt honom själv låg många av frågorna, som främst berörde form-

givningen och det konkreta utseendet av utställningen, inte på museichefsnivå. Hans ansvar var att 

hålla fast vid de stora linjerna och se till att projektet höll kursen mot vissa övergripande mål.  

I intervjun med Museichef 3 märks också att det är oklart hur mycket och på vilket sätt han som mu-

seichef och beställare ska påverka en utställningsproduktion. På det övergripande planet är det tydligt 

att han ser sig som ansvarig för att ”våga ta ut svängarna” men funderingar finns även kring om det 

kan vara irriterande för de som är utförare i det här sammanhanget. På min fråga om hur han funde-

rade kring mottagandet av utställningen och hur delaktig han tyckte att han var i konceptet för utställ-

ningen säger han 

”Nej men jag har titt som tätt en liten oro för … att vi inte skulle våga ta ut svängarna, inte göra det här 
spännande nog, inte lyssna till vår samtid.” Museichef 3125 

”Jag kanske är lite för styrande där, i min vilja att försöka styra det till att bli spännande. Jag kan tänka mig 
att det kan vara irriterande för en producent som tycker; det här äger jag!” Museichef 3126 
 

Museichef 3 reflekterar alltså över att det ligger på hans ansvar att museet är i takt med sin samtid och 

upplevs som spännande men även över hur mycket han som museichef egentligen kan styra en process 

av det här slaget. 

”… en del grejer blir som det är tänkt, en del grejer blir bättre och en del grejer blir sämre. Det är ju så, en 
del saker får du svälja, en del grejer blir du glad efteråt att det inte blev som du tänkt dig.” Museichef 3127 

 

I intervjumaterialet syns också att museicheferna ofta får värna utställningsprojekten på en annan 

nivå. Både ekonomiskt genom att skaffa ytterligare extern finansiering, men även genom att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för kommande utställningsprojekt. Museichefer får fungera som ett 

slags högsta överprojektledare för museernas stora utställningsprojekt, vilket också var fallet för 

Museichef 4 på Vasamuseet. Ett av hennes tydliga uppdrag var att hålla i utbyggnaden av 

Vasamuseet och den nya utställningshallen för tillfälliga utställningar. Här framstår uppdraget som 
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tydligt och hon berättar att hon försökte arbeta för att skapa en så stor utställningshall som det nå-

gonsin gick inom de givna ramarna.128 I realiteten innebär detta att en större del av myndighetens 

samlade resurser läggs på utställningsverksamheten, både för den aktuella utställningen men även i 

framtida produktioner eftersom kostnaderna för en utställning är beroende av storleken på utställ-

ningsytan. Men även vad gäller utställningarnas innehåll uttrycker sig Museichef 4 tydligt kring vad 

det är hon ser som sin uppgift att tillföra som museichef. 

”Så för mig är museet mycket ett redskap för förmedling av kunskap, och ett helt fantastiskt redskap. Så 
min ingång är ju den, att forskning och aktuell kunskap är en väldigt viktig ingrediens i det man gör på 
museer.” Museichef 4129 

”… flera inslag som jag tyckte att jag kunde bidra med och ett av dom var att se historieskrivning, som 
man gör inom den globala historieskrivningen idag, som är ett väldigt hett ämne inom historie-
forskning… att historien består av en mängd olika delhistorier som på olika sätt hakar tag i varandra.” 
Museichef 4130 

 

Museichefen är med och påverkar anslaget men påpekar också att hon är en lagspelare i det här 

sammanhanget och att många andra som deltar i arbetet och kommer med helt andra infalls-

vinklar.131 Däremot går det en tydlig gräns för hennes ansvar när det gäller att organisera de perso-

nella resurserna för utställningsprojektet, ett område som är tydligt i matrisorganisationen. 

 

”Sen handlade det ju om att få en organisation på plats, ... det var ju inte mitt ansvar utan utställnings-
avdelningens ansvar. Museichef 4132 

 

På min fråga om hon i det skedet tänkte kring mottagandet av utställningen hos allmänheten svarar 

hon att det var viktigt att det som gjordes i den nya utställningshallen skulle vara något helt annat än 

det som redan fanns på Vasamuseet. 

 

”Så den skulle vara väldigt annorlunda men samtidigt förstås harmoniera med totalupplevelsen. Men 
det här är ju ord för mig, det är ju något som en skicklig formgivare och producent kan göra verklighet av 
men tanken var då att den skulle uppfattas som modern.” Museichef 4133 
 

Här går alltså något slags gräns för på vilket sätt museichefen kan eller ska påverka resultatet. Utställ-

ningen ska uppfattas som modern men vad det innebär är inte helt uttalat. Man skulle också kunna 

uttrycka det som att hon som museichef hade ansvaret för att förnya museet. Även Museichef 4 
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reflekterar under intervjun under temat delaktighet om hur delaktig hon själv var och hur andra 

eventuellt kan ha upplevt det. 

 
”Jag tycker att jag var väldigt delaktig. Det är möjligt att de andra som jobbade med utställningarna 
tyckte att jag var för delaktig. Jag tycker att jag försöker respektera när jag inte kan saker… ”Museichef 
4134 

 

Delaktigheten är stor men stannar vid formgivningen och vid det sätt utställningsproducenten väljer 

att omsätta de övergripande direktiven som kommit från museichefen i ”beställningen”, i det här 

fallet de övergripande ramarna för projektet. Även här återfinns ambivalensen kring vad det är att 

vara en god beställare. Tydligt uttalat är dock att man som museichef har en skyldighet att stå bakom 

en utställning vid kritik både utifrån och internt. 

”Men som chef tycker jag att jag kan sätta vissa övergripande ramar som kan var till hjälp. Sen ska jag 
inte vara inne och peta i detaljerna. Sen kan det ju finnas en önskan i en projektgrupp att stämma av väl-
digt mycket längs med vägen för att ha OK på vissa beslut och då är det ju mitt jobb att ha tid att vara 
med på det och att säga ja och nej, och mest ja då, så att man inte, när någonting har öppnat, i efter-
hand ger sig på en utställning och börjar kritisera den, utan man är ju medansvarig.” Museichef 4135 

 

När jag talar med Museichef 5 kommer även vi in på ett annat ansvarsområde som handlar om 

att noga se om det fanns några eventuella fallgropar i projektet som måste hanteras av musei-

chefen, här benämnda ”slamkrypare”. När vi talar om hur delaktig han kände sig i konceptet för 

Tintin till sjöss-utställningen tar museichefen upp olika aspekter där han deltog på ett aktivt sätt, 

bland annat att de i utställningen skulle använda sig av Sjöhistoriska museets egna föremål och 

inte bara ta med objekt från samarbetspartnern Hergé Foundation.  

 
”... jag vet att jag hade synpunkter ibland på fackinnehållet, både val av föremål, om det var relevant 
eller inte, eller om det låg någon sorts slamkrypare och kröp där någonstans.” Museichef 5136 
 
”… man kan väl säga att det var ju en aspekt som var ett problem snarare än en problematisering och 
det var ju Hergés koppling till den tyska ockupationen av Belgien under kriget…” Museichef 5137 
 
”Dom diskussionerna kände jag att jag både måste och gärna ville vara delaktig i. Museichef 5138 
 
”… jag minns inte riktigt hur vi klarade av det, men tyckte att vi klarade av det bra genom att inte riktigt 
ducka men inte heller slå upp det. De rasistiska stereotyperna var väl betydligt mindre problematiska i 
dom albumen som vi jobbade med än i andra.” Museichef 5139 
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Fallgroparna kan alltså ha väldigt olika karaktär. Ibland handlar det om att säkerställa att alla fakta i 

en utställning är korrekta men ibland även om att hantera ganska kniviga frågor kring ämnen som 

kan uppfattas som kontroversiella av besökare och media. Vid intervjun reflekterar Museichef 5 

också över att han egentligen hade flera olika roller i det här utställningsprojektet och att han med-

vetet gick i och ur dessa under projektets gång. Ibland var han museichef, ibland var han sakkunnig 

och korrekturläsare av texter o s v. Men även hos Museichef 5 finns uttalanden som tyder på att han 

som museichef tycker att han inte ska involvera sig själv för mycket i vissa aspekter av utställnings-

arbetet. När vi talar om ifall han velat vara mer delaktig säger han 

”Nej, jag fick nog tygla min entusiasm eller min klåfingrighet…” Museichef 5140 
 

Utställningsarbete är ofta roligt och det tycker museicheferna också. I citaten ovan syns att dessa 

ibland känner att de måste hålla fingrarna borta från syltburken när det gäller den mer detaljerade 

nivån.  Men vad gäller engagemanget på andra områden är ansvaret och utmaningarna mer själv-

klara. När vi pratar om ifall det fanns någon gång i processen han kände sig väldigt glad säger han. 

”Där var det nog andra saker som glade mig, det var när vi kom överens med Hergé, när vi lyckades lösa 
fnurror på tråden, ro det iland… ” Museichef 5141 

”Min tillfredställelse under processen, det hela som jag nu kan minnas löpte väldigt bra på det skapande 
planet, så min tillfredställelse var nog mer på det övergripande beslutfattande planet och med den in-
ternationella kontakten med vår med- och motpart i Belgien.” Museichef 5142 

 

Att samarbeta med externa parter kan många gånger ha sina sidor och olika problem och konflikter 

som uppstår kan minimeras om museichefen hanterar dessa på ett intelligent sätt vilket ofta kräver 

en hel del fingerfärdighet och diplomati. Tillfredsställelsen över att övervinna dessa hinder, som näs-

tan alltid måste hanteras på museichefsnivå, är inte att ta miste på.  

 

Ett område som tangerar att hantera olika problem och intressekonflikter internt i projekten ovanför 

projektledarnivån handlar om utställningarnas texter. Här är det synpunkterna från omvärlden som 

ofrånkomligen hamnar i knäet på museichefen. Texter i museiutställningar kan både utgöra explosivt 

stoff eller på en mer oproblematisk nivå vara anledning till klagomål. De museichefer som innehaft 

rollen under någon längre tid är mycket medvetna om att detta är ett område som de har ansvar för 

och måste bevaka. Återkommande hos tre av museicheferna är därför uppfattningen om att det är 

viktigt att engagera sig i utställningarnas texter på olika sätt. Antingen för att sätta ramarna för hur 
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mycket text det ska vara, sålla i texterna eller att säkerställa att de har tänk igenom alla eventuella 

fallgropar.  

”Jag hade nog tänkt att jag skulle lagt lite mer tid på text. Text och budskap. Inte formgivning och färgerna 
för det tycker inte jag att jag ska göra… i vissa fall kan jag tycka såhär i efterhand att jag skulle ha varit 
med och sållat i texterna.” Museichef 2143 

”Och en diskussion vi hade, och som ju gäller för Vasamuseet generellt, var att man skulle akta sig för 
(långa) texter. ... men där hade vi ju en dialog om att den texten skulle vara så knapphändig som möjligt. 
Och det tycker jag funkade ändå rätt så bra.” Museichef 4144 

”… dels vill jag för att kunna vara ansvarig för utställningen, och det är museichefsrollen, jag vill ha läst 
och godkänt alla texter. Museichef 5145 

 

Två av museicheferna tar inte upp ansvaret för utställningstexter i intervjuerna. Dels är det Museichef 

1, vilket delvis kan förklaras med att den utställning vi talar om i stort sett inte har några texter utan 

mestadels består av lekrum för barn, hands-on-stationer och en fartygssimulator. Klart är dock att den 

vid den tidpunkten nya matrisorganisationen också påverkat hur hon såg på ansvarsfrågan för 

texterna. Museichef 3 som relativt nyligen börjat inom museisfären, och som aldrig tidigare stått som 

ansvarig för en kulturhistorisk utställning, tar inte heller explicit upp utställningens texter som en del 

av sitt ansvarsområde.  

 

Ytterligare ett område som är besläktat med textinnehållet är de synpunkter som kan sägas höra till 

området uppföljning av utställningarna efter invigning. Som ansvarig beställare menar Museichef 2 att 

ansvaret för att åtgärda klagomål på felaktigheter i utställningarna från besökarna faller på museiche-

fens lott. Men även att se till att underhåll och teknik fungerar och inte är ur funktion. Hans sätt att se 

på frågan visar också att det är museichefens ansvar att göra vissa riskbedömningar när det gäller t ex 

val av vilken typ av teknik man har i en utställning som ska stå många år, till skillnad från en tillfällig 

utställning.  

”När jag var ny här, och när man gick på Sjöfartsmuseet i Göteborg, då hade dom jättemycket grejer där 
man skulle trycka på knappar så rörde sig saker. Maskiner startade och roder svängde, 90 % av det funge-
rade inte. Jamen vilken öken! ... Alltså en lång utställning, ... som står i tio år, så hade ju inte vi haft budget 
att byta tekniken hela tiden, hela tiden.” Museichef 2146 

”Vi har lyssnat på farbrödernas klagomål. ... det blir färre modeller men dom kommer stå högre upp så 
att man ser dom.” Museichef 2147 

                                                           
143 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 7. 
144 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 5. 
145 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 6. 
146 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 7. 
147 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 10. 
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”Sen finns det dom som aldrig är nöjda. … dom här barnen som kommer… klagar någon till museichefen 
så är det för att pannkakan är slut i restaurangen och sådant där. Men dom specialintresserade är ofta 
dom som ringer museichefen.” Museichef 2148 
 

Ansvaret är alltså både att göra riskbedömningar av vad som är lämpligt ur ett underhållsperspektiv 

utifrån den rent faktiska hållbarheten, saker får inte vara trasiga i utställningarna för då kommer det 

klagomål. Men även att bedöma hur länge tekniken håller ur ett annat perspektiv, nämligen att den 

ska kännas modern och aktuell. Ansvaret är också att lyssna brett på alla målgrupper, både på ”farbrö-

derna” och på barnen som vill ha mer pannkaka. De specialintresserade ställer kravet på riktighet i 

utställningarna direkt till museichefen, det är till honom eller henne man ställer sitt klagomål, ingen 

annan. Utifrån detta kan man säga att det blir ännu viktigare för museichefen att vara en god beställare 

av en utställning i SMMs matrisorganisation där både produktion, byggnation, marknadsföring o s v 

ligger på en annan plats i organisationen. 

Sammanfattning och analys 
 

I de två förra kapitlen om museicheferna och organisationen och museichefernas chef - överintenden-

ten har vi sett vad och vem som i stor utsträckning sätter ramarna för museichefernas förhandlings-

position. I det här och följande kapitel ska vi se på vilket sätt de använder denna position. 

 

I analysen av gränser för museichefsrollen tar jag upp vilka områden som är tydligt respektive otydligt 

definierade som ett museichefsansvar. Vänföreningarna är ett exempel på ett tydligt ansvar, liksom 

ansvaret för museets övergripande inriktning. Därefter behandlar jag en mer detaljerad nivå som om-

fattar godkännande av texter eller uppföljning av klagomål. Nästa område är att museicheferna ofta 

fungerar som överprojektledare i utställningsprojekten. Det sista området som tas upp är att bestäl-

larrollen är otydligt definierad och påverkar museichefernas förhandlingsposition när det gäller de 

kreativa processerna. 

 

Det ryms många olika aspekter inom museichefsrollen just när det gäller förhållandet till utställning-

arna. Vissa områden framstår som enkla att definiera och ta sig an. Att vara ansiktet utåt och att föra 

dialogen med vänföreningar och andra externa grupper och samarbetspartners är ett sådant om-

råde. En stark vänförening kan påverka museets verksamhet med sina idéer om utställningarna och 

det gäller då för museichefen att balansera denna grupp mot andra målgrupper. I praktiken innebär 

detta ofta att överbrygga en generationsklyfta mellan en äldre generation och andra målgrupper som 

                                                           
148 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 11. 
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t ex barnfamiljer. Här blir det museichefens ansvar att samtidigt värna de trogna, återkommande och 

något äldre besökarna och samtidigt förklara och uppnå en acceptans för satsningar som riktar sig till 

andra målgrupper och som är viktiga för museet. Här är museichefernas förhandlingsposition tydlig 

och stark i förhållande till omvärlden och olika intressegrupper. 

 

Museichefsrollen är också tydlig för de intervjuade när det gäller att ta ansvar för museets över-

gripande inriktning vad gäller utställningarna. Detta kan handla om olika områden och skiljer sig åt 

mellan museicheferna men några exempel är att hålla fast vid de övergripande linjerna i en utställ-

ning, lyssna in samtiden, våga ta ut svängarna och förnya museet. Det kan också handla om att 

utifrån sin person bidra med speciella perspektiv som t ex aktuell forskning och historieskrivning eller 

att utifrån sin sakkunskap påverka vilka föremål ur samlingarna som ska finnas med i en utställning.  

 

Ovanstående knyter an till ledarskapsrollen i förhållande till kreativitet och Suchys begrepp emotion-

ell intelligens hos ledare på museer. I flera av intervjuerna syns att museicheferna odlar att hålla ett 

ben kvar i det som drog dem till sitt intresseområde en gång i tiden, där dom har sitt hjärta. Och det 

gäller oavsett om det är forskningsperspektiv, kunskap om museisamlingen eller passion för sociala 

visioner om att museet ska lyssna in samtiden som är bidraget. Även passion för innovation och 

entreprenörskap kan sorteras in under den emotionella intelligensen och är nödvändigt för att mu-

seicheferna ska kunna klara av sitt komplexa uppdrag som ju också kan innefatta att skaffa extern 

finansiering.  

 

Varifrån initiativet eller idén till en utställning kommer har vi i föregående avsnitt sett kan variera. 

Den kan komma utifrån, från en medarbetare eller från museichefen själv. Den kan också ha mognat 

fram långsamt i organisationen, övertagits av en företrädare eller komma från överintendenten. 

 

Ett annat tydligt område som framhålls av flera museichefer är utställningstexterna, där de vill följa 

dessa, sätta ramar för mängden text, granska eventuella kontroversiella fallgropar och slutligen god-

känna texterna. Även ansvaret för uppföljning av klagomål på det som inte fungerar i en utställning, 

liksom att göra vissa initiala riskbedömningar när det gäller t ex lämpligheten av viss teknik, faller un-

der museichefernas uppfattning om vad som är deras ansvar. Här ser vi att de museichefer som inne-

haft positionen en längre tid använder sin förhandlingsposition för att säkerställa att de inte får olika 

typer av problem senare, alltifrån att undvika ”slamkrypare” till tekniska problem. Här syns också en 

spårbundenhet på så sätt att de museichefer som innehaft rollen länge eller i en mer traditionell or-

ganisation ser texterna som sitt ansvar eftersom de av erfarenhet vet att reaktioner från omvärlden 
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kommer att landa hos dem oavsett hur organisationen ser ut.  Här är det alltså omvärldens spårbun-

denhet som gör sig gällande. 

 

Däremot går det en tydlig gräns vid de personella resurserna och att organisera bemanningen av ut-

ställningsproduktionerna som ligger på annan plats i matrisorganisationen, under perioden initialt 

hos förmedlingsavdelningen och senare hos kommunikationsavdelningen.  

 

I förhållande till utställningarna tar museicheferna ofta på sig rollen att värna och skydda projektet 

på olika sätt. Det kan handla om finansiering, att skapa utställningsytor, lösa konflikter internt eller 

med externa samarbetspartners och andra intressenter. En del i detta är att ta ett ansvar för att för-

utse eventuella problem eller reaktioner om något i utställningen kan antas vara kontroversiellt, som 

vi sett i stycket om utställningstexterna. Detta kräver många gånger engagemang och skicklighet från 

museichefens sida, både för att försvara och förklara varför vissa ställningstaganden gjorts i projektet 

men även att vara problemlösare om skadan väl är framme. Dessutom kräver ofta samarbeten med 

externa parter att museicheferna är skickliga på att använda diplomati för att överbrygga problem 

och konflikter.  

 

Man kan säga att museicheferna i det här sammanhanget tar på sig rollen som ett slags överprojekt-

ledare, och använder sin starka förhandlingsposition för att lyfta och lösa frågor som inte kan lösas 

på en lägre nivå i organisationen.  

 

Något som däremot är ett otydligt område för alla museichefer är vad som specifikt ingår i att vara 

beställare i en matrisorganisation. Att beställarrollen är så oklart definierad innebär att det syns en 

osäkerhet i museichefernas utsagor. Det finns också många funderingar kring vad det innebär att 

vara en bra beställare. Budgetfrågor naturligtvis, men i hur stor grad ska man påverka ett idékon-

cept? På vilken nivå ska man engagera sig och i vilka frågor? Hur mycket kan man lägga sig i innan 

man inkräktar för mycket på andras ansvarsområden? Flera av museicheferna funderar också kring 

om de uppfattats som jobbiga eller besvärliga. Utifrån institutionsteori kan man här säga att förhand-

lingspositionen blir otydlig och svag. Vad är det man ska förhandla om och är man ens inbjuden till 

förhandlingen?  

 

Museicheferna uttalar sig återkommande om att det är viktigt att respektera andra kompetenser och 

att de månar om det. Det vittnar om att man inom en institution är väldigt beroende av hur andra 
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utför sin roll för att man själv ska kunna prestera bra i den egna rollen.149 Det visar också på att det 

finns en underliggande värdering i att ett gott ledarskap innebär att inte lägga sig i alltför mycket i 

det som skulle kunna uppfattas som andras ansvar. En av museicheferna uttrycker det som att det är 

viktigt att vara medansvarig och stå bakom utställningen men att själv ta ansvar för att inte lägga sig i 

för mycket och inte peta i detaljerna. I det här sammanhanget kan man se det som i viss mån själv-

påtagna begränsningar av en förhandlingsposition som man skulle kunna utöva. Jag kommer att åter-

komma till detta i de följande kapitlen, som handlar kreativitet och formgivning. 

 

Påståenden om att det är osäkert hur mycket man egentligen kan styra en kreativ process visar också 

att det är svårt att veta hur dessa processer fungerar och hur de ska hanteras. Den ibland stora skill-

naden mellan olika roller i en institution kan leda till interna konflikter eftersom en del av roll-

innehavarna har sin identitet på annat håll än inom kultursfären.150 För att projekten ska fungera bra 

måste därför museicheferna på en övergripande nivå förstå karaktären och komplexiteten i utställ-

ningsprojekten för att kunna bidra med en gemensam övergripande målbild.151 

15. Museicheferna och kreativiteten 
 

”Det är som en symfoniorkester. Du har en dirigent och du har ett partitur som du följer men sen är det 

ändå individuella musiker som lägger sin prägel på hur dom spelar sitt instrument” Museichef 3152 

 

”... är man någonting för sjölorderna eller för det som museiledningen på 1960- och 70-talet kallade för Fru 

Karlsson i mangeln?” Museichef 5153 

 

I alla intervjuer ställer jag frågan till museicheferna om vad de upplever som mest kreativt i sin roll i 

relation till utställningsverksamheten. Svaren visar ett brett spektrum. Flera av de intervjuade under-

stryker att en hel del av kreativiteten i museichefsrollen inte hör till det som kanske traditionellt 

kopplas till kreativt arbete, som estetiska, formmässiga och konstnärliga uttryck. De understryker att 

de inte har några kunskaper inom detta område men har ändå påfallande ofta synpunkter på t ex for-

men eller färgerna i en utställning, vilket vi ska se i samtalen med alla museichefer. 

 

                                                           
149 Kangas, Anita. Vestheim, Geir. (2010) Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries, Nordisk 
kulturpolitisk tidskrift. s 272. 
150 Köping, Ann-Sofie. (2003) Den bundna friheten: Om kreativitet och relationer i ett konserthus. Företagsekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet. s 26. 
151 Kangas, Anita. Vestheim, Geir. (2010) Institutionalism, Cultural Institutions and Cultural Policy in the Nordic Countries, Nordisk 

kulturpolitisk tidskrift. s 272. 
152 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 5. 
153 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 5. 
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För Museichef 5 är det frågor om vilka målgrupper museet når ut till och hur kreativt utställningens 

innehåll hanterats som först tas upp. När jag frågar honom vad han upplevde som mest kreativt i sin 

roll som museichef tänker han länge och svarar sedan eftertänksamt. 

”… men den fråga som finns på alla maritima museer, är man någonting för sjölorderna154 eller för det 
som museiledningen på 1960- och 70-talet kallade för Fru Karlsson i mangeln? Och i Fru Karlsson i 
mangeln ingick nog också barnen egentligen. Så den diskussionen, den allmänna principdiskussionen om 
museet, där kan jag tycka, att den innefattar inte så lite av kreativitet.” Museichef 5155 

”På utställningssidan så handlar det väldigt mycket om de tidiga koncepten, vad man vill berätta, vilken 
bild det ska ge av både ämnet för utställningen och av museet.” Museichef 5156 

 

Här ser vi att utställningarna är bärare av bilden av museet. Här är koncepten, alltså vilket grepp som 

tas på materialet, av stor betydelse och citatet visar att mycket av det kreativa arbetet för hans del 

sker tidigt i processen. När jag frågar honom om han tyckte att konceptet för utställningen Tintin till 

sjöss var kreativt och om han kan sätta ord på varför det var kreativt svarar han. 

”Ja, men detta var ju något av det mest kreativa som, … man kan säga det är lättare att göra Tintin krea-
tivt än att gör Svenska flottans historia 1522 till 2000 kreativt.” Museichef 5157 

Varför? ”Därför att det var lite oväntat. Man väntar sig svenska flottans historia, eller sjömanslivets ut-
veckling eller vad det nu kan vara.” Museichef 5158 

”… efter det att beslutet hade fattats så var min inblandning, då låg inte den på det konstnärligt kreativa 
planet alls utan den låg på det administrativa planet, underhandlingar med Hergé och… jag såg just en 
sak som jag hade gjort, jag gjorde bordsplacering vid middagen vi hade i samband med invigningen. Det 
finns olika nivåer… Du hade den belgiske ambassadören till bordet.” Museichef 5159 

 

Kreativiteten kan för en museichef alltså ligga på det administrativa planet, som att förhandla med 

andra parter, men även på det rent sociala planet genom att hålla i en bordsplacering så att den upp-

fyller de formella hierarkiska kraven. Men när vi talar om Bevara Vasa-utställningen blir det tydligt 

att museichefen även ser kreativiteten i hur man väljer att problematisera en utställnings ämne och 

idékoncept eller att inte göra det. 

”Ja, jag vet inte vad kreativt betyder i det här sammanhanget. Idékonceptet, …, återigen detta är ju en 
förklarande utställning, inte en problematiserande utställning. Problematiseringen ligger i att den 
implicit ställer frågan hur mycket... hur viktigt är det att bevara, i det här fallet Vasa? Och man skulle 
naturligtvis kunna dra det ytterligare mycket längre, hur mycket kan man lägga ner på att bevara ett mu-
seiföremål? Men det var en övergripande idé som jag tyckte var riktig, att det var en deskriptiv utställ-
ning.” Museichef 5160 

                                                           
154 Ungefärlig betydelse: sjöofficer, amiral. 
155 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 7. 
156 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 7. 
157 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 7. 
158 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 7. 
159 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 5. 
160 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 10. 
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Här är det tydligt att museichefen anser att det var rätt och riktigt att göra en deskriptiv och förkla-

rande utställning kring bevarandeproblematiken och att det som idé var tillräckligt för utställningen. 

Men tittar vi på det tidigare citatet om Tintin till sjöss-utställningen så syns det att han tycker att 

detta var ett mer kreativt grepp eftersom museet gjorde något som var oväntat.  

 

Museichef 4 använder flera metaforer när hon berättar om hur hon ser på kreativitet utifrån en ge-

nerell idé hon har. 

”Jag gillar barockmusik, jag gillar kreativitet inom vissa ramar. Och när det gäller ett sådant ställe som 
Vasamuseet så är det viktigt att man håller sig inom vissa ramar…” Museichef 4161 

 

När jag frågar om hur hon skulle beskriva utställningen Samtidigt/Meanwhile säger hon att hon ser 

den som en del som har saknats i den allmänna berättelsen om Vasa och att utställningskonceptet 

kan liknas vid en bildrik mosaik som i botten utgick från en historieteoretisk idé där man ser historien 

som en mängd delhistorier som hakar i varandra. Använder forskaren de breda penseldragen kan 

hon få en världshistoria, men om hon går ner på regioner och länder blir resultatet just en mosaik 

med ett myller av berättelser.162 Utställningen beskrivs alltså som en ”pusselbit” eller en ”mosaik”. 

Men museichefen poängterar också att det hela bottnar i en genomtänkt historieteoretisk idé. Meta-

forerna kommer ur teorier och är inte bara tagna ur den formmässiga världen. Hennes bidrag till kre-

ativiteten i utställningsprojekt handlar om att sätta vissa övergripande ramar och att ange en riktning 

på en principiell nivå.  

”Mitt bidrag till kreativiteten, det blir att fastställa vissa ramar. Och en sådan ram är, som är väldigt tyd-

ligt kommunicerad, t ex, till formgivare som kommer utifrån, är att man ska vara varsam med helhets-

miljön, ... och jag tyckte att jag efter hand på Vasamuseet fick mer och mer respekt för det där.” 

Museichef 4163 

”… jag kan sätta tydliga ramar men helst då inte vara inne för mycket på själva innehållet. Sen har ju jag 

med min forskarbakgrund ett väldigt starkt önskemål om att det museerna visar, det ska vara upp-

daterad kunskap. Det ska inte vara sådant som någon läst i skolan i början av 70-talet i ny klädedräkt, 

utan det ska också vara ett intressant perspektiv, därför att då får man liksom kreativitet från början till 

slut.” Museichef 4164 

 

”… på Vasamuseet kan man inte göra vad som helst eftersom man har en av världens starkaste musei-

upplevelser redan och skeppet står i rummet bredvid. Det kan vara något annat men det kan ändå inte 

vara hur som helst.” Museichef 4165 

 

 

                                                           
161 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 6. 
162 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 3. 
163 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 6. 
164 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 6. 
165 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 6. 
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Här menar Museichef 4 att hon som museichef måste ha en förståelse för museets väsen, d v s vad 

som fungerar på just det här museet och hur förutsättningarna ser ut just här. På Vasamuseet kan 

hon inte göra vad som helst. Museichef 4 poängterar också att hon med sin forskarbakgrund och 

kunskaper om aktuella trender inom historieforskning kan bidra med just de delarna som kan bli ett 

nyskapande och kreativt grepp. På frågan om vad hon upplever som mest kreativt i sin roll som mu-

seichef svarar hon såhär 

”Och det tycker jag också är en del av den kreativa processen, ... utan att vara med och peta i det så ska 

man vara med och ge OK för den kreativa processen under gång.” Museichef 4166 

 

 

I det här citatet kan man se att det från en museichefs sida kan handla om att helt enkelt våga lita på 

andra personer som har en annan kompetens och är kreativa på ett annat sätt. Detta knyter an till 

vad Museichef 2 säger när jag frågar vad han upplever som mest kreativt i sin roll som museichef. 

”Det vet jag inte, nej det mest kreativa är väl att man lät producenten hållas. Men du kände inte att du 

var del i den kreativa processen? Nej, ja i och med att jag bejakade den, när hon kom med det här för-

slaget om dom här randiga containrarna och alla båtar och inte mahognyramar som det brukar vara på 

museer sådär, då tyckte jag att jag var en god chef som sa kör på det då. … Jag tror att min kreativa del 

är att man låter producenten göra som man tycker. Att man inte bromsar.” Museichef 2167 

 

Det handlar i det här fallet om tillit för Museichef 2 och att våga kasta sig ut även om han inte riktigt 

kunde förutsäga hur resultatet skulle bli. Han ville ha en nyskapande utställning utan de traditionella 

inslagen av ”mahognyramar” och han kunde i vilket fall som helst bedöma att så skulle resultatet inte 

bli. Av de båda museichefernas utsagor framkommer att de tycker att det är viktigt att inte bromsa 

eller avbryta en kreativ process. Underförstått kan vi här se att de har en syn på hur kreativa proces-

ser är till sin natur, vilka har en inneboende dynamik som inte ska störas och som antagligen inte mår 

bra av att avbrytas. Detta knyter an till begreppet flow inom kreativitetsforskningen.168  

Museichef 3 ger en bild av vad han tycker är utmärkande med utställningsarbete under temat del-

aktighet som visar hur han ser på formerna för detta. 

”… du behöver sitta i ett rum och titta på bilder och spåna om det. Och det är inte flummigt, det är nöd-

vändigt när det gäller den här typen av arbete.” Museichef 3169 

 

                                                           
166 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 6. 
167 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 8. 
168 Simon, Judit (2009) Kreativitetens kännetecken: en fenomenologisk studie. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. s 68 
169 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 4. 
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Citatet visar att det främst är bilder, d v s de formmässiga aspekterna, som står i fokus när han tänker 

kring detta och att det är viktigt att det finns utrymme för att associera fritt kring bilderna för att bli 

kreativ. Museichef 3 gör alltså skillnad mellan den här typen av arbete och andra slags arbeten. Att 

detta är viktigt understryks. När vi fortsätter prata om kreativitet förtydligar han hur han ser på sitt 

eget bidrag. 

”… jag vet inte om det är kreativt, jag tycker att vi hade ett bra upplägg i processen, alltså hur vi jobbade 

med styrgrupp, projektgrupp och samtal. Och jag försökte vara kreativ och få det att funka, att männi-

skor ska se sina olika roller och vad målet är” Museichef 3170 

”det är alltid viktigt för mig att, om man har ett uppdrag, det spelar ingen roll om du är chef eller inte, då 

äger du det uppdraget och har fullt ansvar. Och jag vet inte om det är kreativt men det känns som,… att 

alla inte resonerade så, utan jag fick vara kreativ och förklara att du äger den här frågan” Museichef 3171 

 

Här ser vi att en del i kreativiteten för museichefen var att få alla att förstå vilken roll de hade i pro-

jektet och att alla hade ett ansvar men även en frihet utifrån det uppdrag man fått. Dels måste han få 

alla att tydligt arbeta mot samma mål, dels måste han förklara vad de olika rollerna innebar. Musei-

chef 3 uttrycker sig också i metaforer från musikens värld när han ska beskriva hur samarbetet i ett 

bra projekt bör gå till. 

 

”Vi kan inte ha lösa kanoner som far åt olika håll. Vi ska åt samma håll men du lägger din prägel, det är 
som en symfoniorkester. Du har en dirigent och du har ett partitur som du följer men sen är det ändå 
individuella musiker som lägger sin prägel på hur dom spelar sitt instrument. ”… jag tror verkligen på 
den modellen för det är då människors unicitet kan komma fram.” Museichef 3172 

 

Även processupplägget tangerar frågan om att skapa bra övergripande förutsättningar för projektet, 

som vi sett i kapitlet om museicheferna och gränserna. Rollen som en överprojektledare blir här tyd-

ligt uttalad. När jag frågar om det var någon gång i processen som han kände sig riktigt glad säger 

han att det ofta hade att göra med när han fick se någon bild eller skiss under arbetets gång eller att 

gemensamma möten avlöpt på ett positivt sätt. 

”… särskilt efter dom här mötena gemensamt allihop och det var bra kände jag mig glad. Samverkans-
mötena. Och när projektledaren kom in med någon skiss eller något material och visade och vi pratade, 
då kände jag både glädje och kreativitet.” Museichef 3173 

 

                                                           
170 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 5. 
171 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 5. 
172 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 5. 
173 Museichef 3. Intervju 2014-12-19, s 6. 
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Museichef 1 reflekterar kring kreativitet när vi pratar om delaktighet och tittar på bilder av utställ-

ningen. Hon ifrågasätter om utställningen hade ett kreativt grepp när det gällde just barn, alltså krea-

tivitet när det gäller att skapa ett koncept som verkligen fungerar för barn på museer, och om myn-

digheten tänkt rätt när det gällde målgruppen för utställningen. Detta resonemang återfinns även 

hos Museichef 5 när han resonerar kring att om utställningen riktar sig till Fru Karlsson i mangeln så 

krävs det kreativitet för att verkligen nå denna målgrupp. Museichef 1 associerar också det kreativa 

till det som är vackert i estetiskt hänseende och ställer det mot annat som barn kan tycka är roligt.  

”… det känns ju lite grann som om man inte riktigt hade den rätta referensgruppen när man gjorde det 
här. Det skulle vara vackert och kreativt sådär men ungar skiter ju fullständigt i det, dom åker ju hellre 
tunnelbana fram och tillbaka om dom är i rätt ålder...” Museichef 1174 

 

Påståendet att ”barn hellre åker tunnelbana” är naturligtvis skämtsamt sagt och Museichef 1 berättar 

att hon hört det från en person som inte bodde i Stockholm och som sagt att hennes barn tyckte att 

tunnelbanan var mycket roligare än det inplanerade besöket på Abbamuseet. På min fråga om hon 

uppfattade problematiseringen av temat som givet när myndigheten ska göra något för barn kom-

mer hon åter in på formuleringar om kreativitet kopplat till estetik med ord som ”fint och läckert” 

och att utställningar som utmärks av det kanske främst fungerar för vuxna museibesökare. När jag 

senare under temat kreativitet frågar om hon tycker idékonceptet för utställningen var kreativt re-

flekterar hon dock över vad som egentligen är kreativt i detta sammanhang och svarar 

”Det här kan man ju tycka att det var väldigt kreativt. Och på vilket sätt? Det är ju egentligen ett väldigt 
spännande upplägg det här med dom här skrovsidorna och all den där filmen... egentligen vad som irri-
terar mig, är att egentligen är det ju väldigt bra, borde ju vara en absolut hit det här! Och jag upplever 
inte riktigt att det blev det. Och jag vet inte riktigt om det är fel på den kreativa processen, på något sätt 
så kanske det är för mycket kreativ process, man skulle kanske varit lite mer pragmatisk. Vad vill ungar 
ha? Bollhav?”. Museichef 1175 
 

När jag frågar vad hon upplevde som mest kreativt med museichefsrollen mer generellt i relation till 

utställningsarbete svarar hon däremot 

”Kreativitet är ju lite allt möjligt, kreativitet är en balansgång… Det är ju en form av diplomati, och det 
kan också vara kreativt, att man balanserar vänförening å en sida och åsikter sådär. Det är ju en kreativ 
process men den var ju inte estetiskt kreativ om vi säger så.” Museichef 1176 

 

Här kan vi se att Museichef 1 uttrycker sig på ett liknande sätt som Museichef 5, en stor del av det 

kreativa arbetet för en museichef kan handla om att balansera olika intressen mot varandra så att 

utställningsprocessen kan löpa på smidigt. Det kan också handla om arbete med koncept för att nå 
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175 Museichef 1. Intervju 2014-11-18, s 5.  
176 Museichef 1. Intervju 2014-11-18, s 5. 
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de uppsatta målgrupperna, problemlösning av olika slag, alltifrån att genomföra kniviga förhand-

lingar till att göra en formellt sett korrekt bordsplacering vid en vernissage.  

Sammanfattning och analys 
 

I det här analysavsnittet kommer jag att ta upp olika områden om vad som är kreativitet för musei-

cheferna i sin roll som beslutsfattare. Det handlar om att nå olika målgrupper, vara diplomatisk, för-

handla framgångsrikt och att tydliggöra en gemensam målbild samt att fungera som en överprojekt-

ledare, vilket vi såg i förra avsnittet. Men vi ska också se att museicheferna inte aktivt använder sin 

förhandlingsposition när det gäller de mer konstnärligt kreativa områdena. 

 

När jag pratar med museicheferna om hur de ser på kreativitet visar det sig att detta, liksom när det 

gäller gränserna för museichefsrollen, är mångfacetterat och ser olika ut. Kreativitet för dessa be-

slutsfattare är något annat än estetiskt skapande som vanligtvis brukar förknippas med området. 

Inom kreativitetsforskningen skiljer man på olika sorters kreativitet som t ex kreativa idéer, miljöer, 

personer, handlingar, processer och resultat.177 De intervjuade museichefernas kreativitet ger ofta 

ett uttryck för en stark vilja att lösa ett problem, ett sökande efter lösning och en tillit till att det finns 

en lösning på problemet vilket Johan Asplund tar upp utifrån begreppet aspektseende.178  

 

Som exempel nämner flera av museicheferna att det kan vara en kreativ utmaning för dem att tänka 

kring hur man ska nå de tänkta målgrupperna, att vara tillräckligt påhittig för att nå ”Fru Karlsson i 

mangeln” och ”våga ta ut svängarna”. Här är det framförallt i de inledande processerna som möjlig-

heten finns, när de tidiga koncepten ska diskuteras och beslutas. När de stora linjerna och riktningen 

i en utställningsproduktion ska bestämmas kan museicheferna sätta ord på och ge bilder av hur må-

let ser ut. Flera av de intervjuade använder i det här sammanhanget ofta metaforer för att förtydliga 

vad de menar. Det kan antingen gälla hur man vill att ett utställningskoncept ska hanteras, att se 

historien som en mängd delhistorier som hakar i varandra som en ”mosaik” eller att se på utställ-

ningen som en ”pusselbit” eller att måla upp en historia med ”breda penseldrag”. Det kan också 

handla om ett visst forskningsperspektiv som man menar förnyar museet och kan leda till att man 

når nya målgrupper.  

 

Kreativiteten kan vara att beskriva och sätta vissa övergripande ramar för hur man ska se på utställ-

ningsarbetet och hur processerna ska gå till. Detta syns t ex i en metafor som ”jag gillar barockmusik, 

                                                           
177 Simon, Judit. (2009) Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. s 16. 
178 Asplund, Johan. (1987) Om undran inför samhället. Lund. s 14. 
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jag gillar kreativitet inom vissa ramar”. I konserthuset utforskar Köping en hårt reglerad tillvaro där 

rutinerna är viktiga för skapandet av struktur. En ganska strikt reglerad tillvaro kan alltså ses som en 

förutsättning för att öka kreativiteten och skapandet för de inblandade.179 Denna erfarenhet har 

även jag när det gäller utställningsproduktion. Det paradoxala är att när man har snäva och strikta 

ramar kan kreativiteten faktiskt öka. Ann-Sofie Köping intresserade sig för relationen mellan musi-

kerna i konserthuset och administratörerna.180 På samma sätt har jag upplevt att det finns spän-

ningar mellan de som arbetar direkt med det kreativa arbetet och andra yrkeskompetenser. Detta 

uppstår när det logiskt rationella möter det intuitiva och emotionella.181  

  

Kreativiteten kan för museichefernas del också vara att skickligt och diplomatiskt balansera olika mål-

grupper mot varandra, komma med problemlösningar i kniviga samarbeten och att förhandla fram-

gångsrikt med externa samarbetspartners. Tillfredställelsen när de ”löst fnurror på tråden” är inte att 

ta miste på. Även enligt Judit Simons är ett kännetecken för kreativitet just att det hos en person 

finns tillit till att en lösning på ett problem finns, vilket i sin tur leder till ett sökande efter denna lös-

ning med intensitet och engagemang.182 Detta gäller i stor utsträckning museicheferna när de ställs 

inför de dilemman som nämns ovan.   

 

Kreativt är också att få medarbetarna att se det övergripande målet för projektet, vilken roll och an-

svar medarbetarna har, och det mandat projektdeltagarna tilldelats, ”det här äger du!”. Här uttrycks 

detta i metaforer som ”vi kan inte ha lösa kanoner som far åt olika håll” och ”det är som en sym-

foniorkester, du har en dirigent och ett partitur men sedan är det ändå individuella musiker…”. Här 

ser vi att det är ett relationellt perspektiv som anläggs på så sätt att de olika rollinnehavarna är an-

svariga både för sig själva och för gruppen och alltid för båda.183  Som vi sett tidigare återkommer här 

att museicheferna axlar en sorts överprojektledarroll för att tydliggöra målbilden för projektet vilket 

ger en känsla av kreativitet och tillfredställelse. I kraft av sin höga chefsposition kan de göra skillnad 

och tydliggöra perspektiv, ramar och roller som får processen att fungera bättre. 

 

Museichefernas utsagor visar att de tycker att det kreativa arbetet i ett utställningsprojekt har en sär-

skild karaktär och att man som museichef måste förstå det och inte ”peta” för mycket i det. Det inne-

bär att de som museichefer bör bejaka den del av den kreativa processen som utförs av andra mer 

                                                           
179 Köping, Ann-Sofie. (2003) Den bundna friheten: Om kreativitet och relationer i ett konserthus. Företagsekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet. s 375. 
180 Ibid, s 25. 
181 Ibid, s 26. 
182 Simon, Judit (2009) Kreativitetens kännetecken: en fenomenologisk studie. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. s 65. 
183 Ibid, s 376 
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konstnärligt skapande kompetenser. Här menar flera av museicheferna att är det viktigt att de vågar 

känna tillit och förtroende för de övriga utförarna så att dessa kan vara kreativa inom sitt område.  

 

Men det vi också ser är att museicheferna i det här sammanhanget inte använder sin förhandlings-

position aktivt. De kreativa processerna framstår nästan som magiska i utsagorna och inte något som 

de som museichefer kan påverka särskilt mycket. Här går någon slags osynlig gräns för museichefer-

nas delaktighet. Eftersom det inte finns någon tradition av att på detaljerad nivå vara involverad i 

detta arbete kan man säga att det finns en spårbundenhet i det sättet att tänka. Jag ska återkomma 

till det resonemanget i slutdiskussionen. 

 

Det som upplevs som kreativitet för museichefernas egen del kan alltså handla om så vitt skilda saker 

som administrativ kreativitet, t ex att förhandla framgångsrikt med externa partners, social kreativi-

tet, t ex att balansera olika målgrupper mot varandra eller att göra en korrekt och formellt sett riktig 

bordsplacering vid en vernissage. Kreativitet kan också vara att sätta ramar för, och ord, på inrikt-

ningen i ett utställningsprojekt. Även att känna tillit och ha modet att låta de rent konstnärliga pro-

cesserna få ha sin gång definieras som kreativitet.  

 

16. Museicheferna och formgivningen 
 

Det här avsnittet handlar om hur museicheferna ser på utställningarnas formgivning. I formgivningen 

ingår förutom utställningens spatiala uttryck, d v s den tredimensionella designen av utställningen, 

på sätt och vis även idéerna som har lett fram till formen. Även andra typer av uttryck ingår i detta 

fält även om de i sig inte är tredimensionella. Exempel på sådana områden är t ex bilder och grafisk 

formgivning av text. 

 

Vi har hittills sett att museicheferna kopplar innebörden av kreativitet till olika områden, och att det 

för deras egen del bland annat kan handla om att skydda projektet, skaffa finansiering, lösa konflikter 

och medla, vara garant för vissa övergripande principer och säkerställa att man tänkt rätt kring pro-

jektets målgrupp. I intervjuguiden fanns under temat kreativitet även frågor om de hade haft före-

ställningar om hur utställningen skulle se ut redan på ett tidigt stadium. När jag frågar Museichef 5 

om han hade någon tydlig bild av hur utställningen Tintin till sjöss skulle te sig i förväg svarar han 

”Nej, det har jag i allmänhet inte haft, jag säger som Museichef 4 säger, jag är liksom inte form-
personen.” Museichef 5184 

                                                           
184 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 4. 
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”Men det här tyckte jag var snudd på genialt som koncept och därför var det också väldigt roligt om man 
någon gång kunde bidra till kreativiteten i det hela, men som sagt formspråket, det är inte där mina kun-
skaper sitter.” Museichef 5185 

 

Däremot understryker han att han hela tiden ville vara medveten om vad som skedde, och det gällde 

även formgivningen, så när arbetet med utställningen väl kom igång gick han ofta och tittade i utställ-

ningslokalen.186 Även Museichef 4 uttalar sig tydligt om att formgivning ligger utanför hennes egent-

liga sfär. Däremot har hon under alla år hon samarbetat med utställare och formgivare skaffat sig re-

spekt för yrkeskunnandet hos dessa personer och säger att hon tycker att hon utvecklat en blick för 

vad som är bra, och när det inte är lika bra.187 På frågan om hon hade en tydlig bild av hur utställ-

ningen Samtidigt/Meanwhile skulle se ut säger hon att hon inte haft det och att det bara varit vissa 

övergripande förutsättningar som hon hade klart för sig. 

”Nej, jag hade ingen föreställning, alltså jag vet att jag inte kan formge rum… Och jag vet att dom som 
jobbar med att göra scenografier och utställningsformgivning har den begåvningen, så jag bara andades 
ut i att det var ett formgivet rum som jag såg att det var element i, men jag hade inte själv haft någon idé 
över huvud taget faktiskt…” Museichef 4188 

 

Museichef 4 återkommer till att de delar av det övergripande anslaget som hörde till formgivningen 

inte stod klara för henne innan, men att hon under processens gång hade stor hjälp av de modeller 

av rummet som formgivaren byggde och som gjorde att hon ganska tidigt såg att det var en ”sceno-

graferad upplevelse”.189 På frågan om det var någon gång i processen som hon kände sig väldigt glad 

svarar hon att hon kände sig väldigt glad när det hela började byggas och att det kändes lite hiss-

nande att se utställningen förverkligas.190 

Museichef 1 uttalar sig inte direkt i formgivningstermer så som de andra museicheferna men använ-

der istället ord som kan härledas till ett formmässigt tänkande snarare än ett innehållsligt.  

”… alltså den är ju en utställning som jag ju nu i dagsläget inte tycker fungerar men den är väldigt maffig, 
... så därför så blev det ju mer som en snygghetsgrej.” ”… det här är ju bara en väldigt vacker passage, 
oerhört vacker passage, men inte en fungerande utställning…” Museichef 1191 

 

När vi talar om ifall hon hade velat vara mer delaktig och i så fall på vilket sätt reflekterar musei-

chefen över sin egen roll och det som hon upplever som begränsningar i förhållande till utställnings-

produktion. Eftersom hon inte själv har någon erfarenhet av att göra utställningar upplever hon att 

                                                           
185 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 7. 
186 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 6. 
187 Museichef 4. Intervju 2014-12-29, s 1. 
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det är svårt att komma med bra synpunkter som på något djupare sätt kan bidra till utställningen. 

När jag frågar om hon kände sig väldigt glad någon gång återkommer tankarna till de estetiska 

aspekterna som kopplas till formen. Hon var glad när utställningen var färdig eftersom det hade varit 

en lång process och hon minns att hon tyckte att utställningen var ”fantastiskt vacker”.192 

Museichef 3 har tidigare citerats under temat kreativitet och i de citaten syns även synpunkter på 

formgivningen. Det här är den museichef som tydligast har åsikter och specificerar vad han tycker om 

den. När jag frågar om han minns vad han kände första gången han såg det formgivna konceptet för 

utställningen Ytspänning säger han att han först tyckte att formgivarna fått för stort utrymme i för-

hållande till innehållskonceptet. Han tyckte inte heller att formgivningen, även om den var bra, var 

tillräckligt bra för att uppnå det resultat han som museichef ville ha.  

”… och jag ser det på dom här bilderna som är här, formen tycker inte jag, räcker inte, den är utmärkt, 

det är jättejättefin form, allting är så snyggt, men det räcker inte för det resultatet vi ville åt”. ”… alltså 

bildskärmarna och intervjuerna syntes inte i det läget. Så då fanns det nog, vill jag minnas en liten oro 

för om det verkligen skulle hålla eller bara blir en dyrt, ... dyrt designat.” Museichef 3193 

 

Vi övergår därefter till att titta på bilderna från utställningen och efterhand blir det en genomgång av 

vad som fungerar och inte fungerar i utställningen. Här kopplas synpunkterna mycket till de form-

mässiga elementen. Han noterar att vissa installationer nog är ganska svåra att förstå för besökarna 

och att vissa delar, som t ex knappar som man ska trycka på, inte är helt funktionsdugliga. När vi talar 

om resultatet och målen för utställningen kommer de formmässiga aspekterna in igen. När han sam-

manfattar hur han ser på huruvida man uppnådde målen med utställningen så säger han att de 

filmade intervjuerna i utställningen gör att helheten ändå blev bra, till och med ”lysande” och att det 

som bidrar till det är att formen på presentationen är modern och annorlunda.194 

När jag pratar med Museichef 2 om han kan beskriva vilken känsla han hade utifrån hur han trodde 

att utställningen skulle se ut, så pratar även han om det formmässiga uttrycket. Han beskriver hur 

han själv hade förberett sig inför utställningen Shipping & Shopping. Här ser vi att det redan innan 

utställningen hade kommit särskilt långt konceptuellt var viktigt för museichefen att utställningen 

skulle vara nyskapande och att det som skulle göras i Sjöhistoriska museet inte skulle se ut som på de 

flesta andra sjöfartsmuseer. 
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”... man for ju runt och tittade på lite andra ställen... Det som är, när vi byggde den här då, det är liksom 
vackert belysta modeller i fina montrar, det är liksom det det är på sjöfartsmuseerna.” Museichef 2195 

 

När vi fortsätter att prata om ifall han hade någon bild av hur utställningen skulle se ut i förväg skrat-

tar han och säger att han är ”usel” på att läsa ritningar och att han under processens gång främst in-

riktade sig på att säkerställa att vissa skeppsmodeller kom med. När projektledaren och utställnings-

chefen diskuterade många av detaljerna såg han som sitt ansvar att på en övergripande nivå hålla en 

viss innehållslig linje.196 Men han säger också att när utställningsrummet var tömt på sitt tidigare 

innehåll kunde ha gå dit och tänka ”å herre gud vad ska vi göra i det här tomma jätteljusa rum-

met”.197 Allt eftersom bygget kom igång och han kunde se hur utställningsrummet tog form med 

gångar och stora element som exempelvis containerrum så anade han en linje i formgivningen.198 När 

vi pratar om hur besluten i projektet gick till kommer vi också in på vissa aspekter av formgivningen 

som jag märker att Museichef 2 har synpunkter på men som han överlät åt andra att besluta om, i 

det här fallet projektledaren. 

”... när hon kom med det här förslaget om dom här randiga containrarna. Det är ena jädrans färger där-
inne men det går ju fram. Och att man skulle gå på glas och sådär. Museichef 2199 
 

Vi pratar också om formen när jag ber honom beskriva utställningen. Här blir Museichef 2, liksom 

Museichef 3, specifik med vad det är han tycker är bra, vilket i stort handlar om utställningens 

spatiala organisation. Vad som finns på väggarna, på golvet och i taket och hur berättelse och form 

samverkar. 

”Jag skulle nog beskriva den som väldigt otraditionell. Alltså inte direkt nyskapande för den handlar ju 
om vårt klassiska ämne, men till sin formgivning och hur man ser de olika sakerna så, nej, det har jag fak-
tiskt inte sett på något annat ställe. Jag tycker fortfarande de här randiga flerfärgade containrarna med 
1:200 modellerna är helt makalösa. Modellerna på ena väggen, berättelsen och folket ombord på ena 
väggen, kartor i taket och varor i golvet. Det tycker jag fortfarande är helt lysande.” Museichef 2200 

 

Avslutningsvis är det intressant hur starkt färger berör flera av museicheferna. Det är ”ena jädrans 

färger” bekräftar att färg är ett starkt formelement. Även Museichef 5 reagerade på den gula färgen i 

Bevara Vasa-utställningen men kände vid den tidpunkten att det inte var läge att ta upp dessa syn-

punkter. Dels kände han att han själv hade formgivningsmässiga brister men också att det var viktigt 

att utställningen faktiskt blev av. 

                                                           
195 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 2. 
196 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 5. 
197 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 4. 
198 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 4. 
199 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 8. 
200 Museichef 2. Intervju 2014-12-17, s 8. 



73 
 

”Och sedan tyckte jag kanske att en avgående museichefs synpunkter på starka gula färger kanske inte 
skulle vara avgörande… Och det är klart att jag hade kunnat säga, nej, sådär kan den inte se ut, men där 
tyckte jag inte att jag hade tillräckligt bra underlag för det…” Museichef 5201 

 

I nästa citat kan vi se att Museichef 5, även om han inte i strikt bemärkelse använder sig av en meta-

for, använder sig av en liknelse för att berätta vad det är han tycker om när det gäller utställningarna 

på Vasamuseet. Även här är det färgen på utställningen han nämner när han tänker på den ”illgula” 

utställningen, men resonemanget kopplar även till hans tankar om idén med utställningarnas olika 

karaktär som utgår från formgivningen. 

”… jag har alltid varit förtjust i den här tanken på Vasamuseet, att när man kommer in i entrén så får 
man signaler från de olika utställningarna, ett sammetsdraperi där, och timmerkonstruktion där och den 
stora skärmen där, osv. Och den här signalerar någon sorts illgul grej som kommer där… ” ”hela den arki-
tektoniska idén på Vasamuseet är ju att det finns inga regler utan undantag…”… jag såg en utställning på 
Victoria & Albert i fredags…, det roligaste med den var namnet. Den hette ”Disobedient Objects”, olydiga 
föremål, det handlade alltså om föremål som använts på olika sätt i upprorsrörelser och sådant… På 
Vasamuseet så finns det överallt ”disobedient objects” och den här gula signalen, nere till vänster, är en 
sådan.”202 

Sammanfattning och analys 
 

I det här analysavsnittet behandlas hur museicheferna förhåller sig till formgivningen utifrån engage-

mang och vilken betydelse de tillskriver utställningarnas form. Vi ska också se att detta är ett område 

de själva uttrycker att de är okunniga om. 

 

Intresset och engagemanget är stort hos museicheferna när det gäller utställningarnas formgivning. 

Detta yttrar sig ofta på så vis att man vill följa arbetet på nära håll, innan utställningen är på plats, ge-

nom att titta på modeller eller skisser av rummet. Samtidigt är det tydligt att detta är det område de 

själva framhåller att de kan minst om. Flera säger upprepade gånger att man inte kan bidra så mycket 

när det gäller formgivningen samt att detta inte ligger på museichefsnivå. De säger också att det är 

viktigt att respektera de kompetenser som har det som sitt uppdrag. Resultatet blir att musei-

cheferna i praktiken inte använder sin förhandlingsposition när det gäller dessa delar av utställnings-

processen vilket är ganska motsägelsefullt eftersom man uppenbarligen är mycket nyfiken på hur ar-

betet framskrider och tycker att det är mycket viktigt.  

 

Detta betyder däremot inte att man inte har starka åsikter och tankar om formgivningen, t ex vilken 

färg det ska vara. Hur viktig formgivningen är framkommer också genom att flera av museicheferna 

                                                           
201 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 10. 
202 Museichef 5. Intervju 2015-01-12, s 10. 
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upplever en påtaglig lättnad och kan ”andas ut” när formgivningen börjar bli begriplig och de kan se 

utställningen framför sig. Ordvalen som att ”det kändes hissnande att se utställningen förverkligas” 

och att utställningen var ”maffig” signalerar också att formen hör hemma i den känslomässiga sfären. 

Trots att museicheferna framhåller hur mycket formgivningen betyder så upplever de inte att detta 

är processer de kan påverka i någon större grad.  

 

Den oro man eventuellt känt för att formgivningen inte skulle hålla måttet eller hur man skulle kunna 

fylla en stor utställningsyta kan kopplas till att formen har en avgörande betydelse för om utställ-

ningen ska upplevas som modern, nyskapande eller annorlunda, ett mål som framhålls av flera av 

museicheferna. På frågan om de haft någon föreställning om hur utställningarna skulle te sig kopplar 

man direkt till formgivningen. Man kan formulera det som att formgivningen är avgörande för om 

utställningen ska betraktas som lyckad ur vissa aspekter. Ändå används inte förhandlingspositionen i 

någon större utsträckning, vilket kan ses som ett tecken på spårbundenhet. Det intressanta är att den 

museichef som kom direkt från det kommunala näringslivet inte på samma sätt drar sig för att ha 

starka och tydliga åsikter om formgivningen vilket de andra museicheferna är försiktiga med.   

 

När museicheferna uttrycker sig om formgivningen kan det vara i estetiska termer som ”fantastiskt 

vacker” men också mer analytiskt och handla om vilken funktion formgivningen ska fylla, t ex att vara 

”en scenograferad upplevelse”. Att färg är ett väldigt starkt formelement som berör museicheferna, 

återkommer i flera av intervjuerna. Det kan handla om en ”illgul färg” eller att det är ”ena jädrans 

färger”. I det ena fallet blir utställningens färgsättning bärare av museets arkitektoniska idé om ”inga 

regler utan undantag”. Men samtidigt påpekas att detta är något som de som museichefer nog 

egentligen inte ska lägga sig i utan det ska formgivaren bestämma. 

17. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Utgångspunkten för den här studien togs i teorier om institutioner och vad som styr olika roll-

innehavares förhandlingspositioner. Vidare har jag använt begreppet spårbundenhet för att visa på 

hur institutionerna styrs av sitt förflutna och försöker motstå förändring. Jag använde mig av meto-

den kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och metoden fotoelicitering, d v s att arbeta med hjälp 

av bilder. 

 

I avsnitten museicheferna och organisationen och museichefernas chef - överintendenten har jag visat 

att organisationen och överintendenten på en övergripande nivå sätter ramarna för museichefernas 

möjligheter att utöva sin roll och sin förhandlingsposition. Vi har också sett att museichefsrollen är 
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mycket komplex till sin natur och att de berörda personerna ofta innehaft flera chefsroller samtidigt, 

ofta på olika nivåer i organisationen. I avsnitten gränser för museichefsrollen, museicheferna och 

kreativiteten och museicheferna och formgivningen synliggörs på vilket sätt museicheferna använder 

sin förhandlingsposition i olika sammanhang.  

 

Vissa ansvarsområden är tydligt definierade men det finns också delar i museichefsrollen som är 

otydliga. Ett sådant område är beställarrollen. Den otydliga definitionen gör det svårt för museiche-

ferna att veta på vilket sätt de ska använda sin förhandlingsposition. Det är ju inte heller precis kopie-

ringspapper som ska beställas, utan ett komplext allkonstverk som kan innehålla i stort sett nästan 

vad som helst och som utförs av en mångfacetterad skara kompetenser av vitt skilda karaktärer.  

 

Vi har också sett att museicheferna i förhållande till utställningsproduktionerna ofta agerar på ett 

sätt som närmast kan liknas vid att vara ett slags överprojektledare genom att skydda och skapa goda 

förutsättningar för projektet. Det kan handla om att skaffa finansiering, tydliggöra målbilden för pro-

jektdeltagarna eller se till så att processer löper smidigt. Museicheferna är själva kreativa på många 

sätt när det gäller diplomati, problemlösning, förhandlingar med externa parter eller hantering av 

kontroversiella ämnen.  

 

Däremot visar alla museichefer att de är osäkra på hur mycket och på vilken nivå de får vara del-

aktiga i och påverka de rent konstnärligt kreativa processerna och utställningarnas formgivning. Man 

försöker hålla igen och ”andas ut” när man får se det slutliga resultatet. Man skulle kunna formulera 

det så att de regler, normer och konventioner som styr hur man kan och får agera inom den kreativa 

sfären, d v s de kreativa institutionerna, är mer eller mindre förborgade för museicheferna vilket gör 

det svårt för dem att påverka resultatet.  

 

Hur går man vidare utifrån undersökningens resultat? 

 

På vilket sätt skulle man då kunna gå vidare utifrån det resultat som framkommit? Jag ska här börja 

med att kort kommentera den forskning jag tittat på inom det institutionsteoretiska och kreativa fäl-

tet för att därefter vända mig direkt till praktikerna och ta upp några områden som jag tror att det 

skulle kunna vara fruktbart att arbeta med. 

 

Enligt North kan förändringar av de formella ramar och regler som styr institutionerna ske först när 

de individer som har den bästa förhandlingspositionen har ett intresse av förändring. Och det är där-

för museicheferna har ett så stort ansvar för att driva dessa frågor. Ingen annan, utom myndighetens 
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överintendent, kan påverka att det sker någon verklig förändring eftersom institutionerna dessutom 

är väldig spårberoende, d v s man gör som man alltid gjort. Ska frågan drivas utifrån vart och ett av 

museerna måste detta göras av museicheferna eftersom deras förhandlingsposition är stark, både 

internt och utifrån omvärldens sätt att se på museer.  

 

Jag menar också att det finns mycket intressant att hämta från den existerande forskningen om krea-

tivitet. Inte minst för att det kan synliggöra alla de förutfattade meningar som finns kopplat kring vad 

som är kreativa processer och hur verklig kreativ idégenerering ser ut. Johan Asplund har använt sig 

av begreppet aspektseende för att visa hur många vetenskapliga upptäckter som kan kopplas till kre-

ativitet kan gå till. Ett exempel på ”att se någonting som något annat” är 1800-talskemisten Friedrich 

August Kekules berömda dröm.  

 

Kekule hade lanserat teorin att kol har valensen 4 och han hade med framgång avbildat olika kol-

föreningars struktur i kedjor i enlighet med denna teori. De på detta sätt avbildade föreningarna var 

alla mycket instabila. Men det fanns ett kolväte, bensen, som var mycket stabilt. Det var alltså något 

som inte stämde. Kekule fick lösningen i en dröm. Atomerna tycktes dansa framför hans ögon i långa 

ormande rörelser. Plötsligt grep en av ormarna tag i sin egen svans. Där Kekule tidigare sett struk-

turen som en kedja kunde han nu se den som en ring. Egenarten hos bensen var klarlagd.  

 

Antingen kommer man på att se strukturen som en ring eller också kommer man inte på det. Veten-

skapliga upptäckter av det här slaget har mycket av en acklamation över sig. – Aha, man kan se det 

på det sättet! Kekules egen sensmoral av detta var inte heller någonting i stil med ”Mera data!” utan 

”Mina herrar, låt oss lära oss drömma!”203 

 

För området kreativitet har begrepp som aspektseende relevans eftersom det finns ett stort behov 

hos kulturhistoriska institutioner att se på sina samlingar med nya ögon och att ställa nya frågor till 

materialet. En grupp som arbetar just på detta sätt är konstnärer som ägnar hela sin gärning åt att se 

saker på nya sätt. En diskussion kring hur man kan utveckla detta arbetssätt utifrån ett mera curatori-

ellt sätt att använda samlingarna skulle kunna vara fruktbart.204  

 

 

 

                                                           
203 Asplund, Johan. (1987) Om undran inför samhället. Lund. s 18. 
204 Litchfield, Robert C. Gilson, Lucy L. (2013) Curating Collections of Ideas: Museum as Metaphor in the Management of Creativity 
Processes. Industrial marketing Management. s 106. 
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Implikationer för praktiker på fältet 

 

Hur kan man praktiskt adressera resultatet av undersökningen? Jag ska här räkna upp några tydliga 

områden som det vore värt att diskutera. 

 

 Beställarrollen behöver definieras på ett mycket tydligare sätt. Vad kan museicheferna lägga in i 

sin beställning? Hur är de delaktiga i beställningen? Hur ska den följas upp? Här behövs en or-

dentlig och genomgripande diskussion och framför allt en samsyn mellan beställare och utförare. 

Eftersom museicheferna har en så stark förhandlingsposition inom en institution så är det nämli-

gen de som har störst möjlighet att utveckla och förändra inriktningen på de utställningar som 

genomförs. Då krävs det att museicheferna känner sig trygga i beställarrollen och inte funderar 

på om de är alltför styrande eller lägger sig i för mycket. 

 

 Hur fungerar kreativiteten inom ramen för museerna/myndigheten? Institutioners kultur, det 

meningsskapande nät av normer som finns inom varje organisationen, reglerar vilken form krea-

tiviteten kan ta. Detta styrs till stor del av ledarskap och det skulle därför vara intressant att 

koppla ledarskapsforskning och ledarskapsutveckling just till det kreativa fältet. 

 

 Museicheferna måste närma sig frågan om vad kreativ idégenerering egentligen är och hur den 

går till. Vad utmärker en verkligt kreativ idé? Den kreativa idén är mer fundamental än t ex krea-

tiva personer, miljöer, handlingar osv, som bara är kreativa i en indirekt mening. Idén är den 

grundläggande bäraren och det är det som gör området filosofiskt till sin natur.205 

 

 Vad utmärker en kreativ miljö och hur skulle en sådan kunna gynnas på museer? Här handlar det 

både om att se hur externa aktörer kan bidra till kreativiteten men även att se närmare på hur 

kreativiteten kan få gynnsamma förutsättningar inom organisationerna. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Simon, Judit. (2009) Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. s 16. 
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19. Bilaga 1 - Tematiserad intervjuguide 
 
Tematiserad intervjuguide för intervjuerna med museicheferna vid SMM  
 
Övergripande frågeställning 
 

- Hur upplever du som museichef vid SMM din delaktighet i den kreativa idén och proble-
matiseringen av utställningarna? 

 

4:1 Tillkomst 
1. Hur kom det sig att du gjorde den här utställningsbeställningen?  
2. Varifrån kom idén?  
3. Vilka pratade du först med om att du ville göra utställningen? 
4. Hur länge tänkte du på idén innan du aktivt började handla för att genomföra utställningen? 
5. Hade du någon tydlig bild av hur utställningen skulle te sig i förväg? 
6. Kan du beskriva känslan utifrån det du såg framför dig innan utställningen fanns? 

 

4:2 Beslutsfattande 
7. Kommer du ihåg hur beslutsprocessen gick till?  
8. Kände du att du förstod redan innan ungefär hur det färdiga konceptet skulle te sig? 
9. Hur funderade du kring hur mottagandet skulle bli? 

 
4:3 Delaktighet 

10. Hur delaktig i konceptet/idén/problematiseringen av utställningen tycker du att du var?  
11. Hur delaktig kände du dig i utställningsprocessen? 
12. När i processen var du mest delaktig? 
13. På vilket sätt var du delaktig? 
14. Vilka var delaktiga i de första diskussionerna?  
15. Kände du att du förstod redan innan ungefär hur det färdiga konceptet skulle te sig? 
16. Hur lång tid tog det innan utställningsupplägget stod klart för dig?  
17. Hur kände du när du för första gången fick se innehållskonceptet? 
18. Hur såg det ut i förhållande till din första föreställning?  
19. Kunde du snabbt införliva utställningskonceptet i din föreställningsvärld eller tog det ett tag? 
20. Hade du velat vara mer delaktig och i så fall på vilket sätt? 

 
4:4 Kreativitet 

21. Vad upplever du som mest kreativt i din roll som museichef? 
22. Kände du dig som en del av den kreativa processen med utställningen? 
23. Tyckte du att idékonceptet för utställningen var kreativt? 
24. På vilket sätt var det i så fall kreativt?  
25. Upplevde du problematiseringen av temat för utställningen som ganska givet? 
26. Kände du under någon del av processen att det var roligare, mer kreativt? 
27. Fanns det något tillfälle i processen där du kände dig väldigt glad? 
28. Hur skulle du beskriva utställningen? 

 
4:5 Resultat 

29. Hur känner du såhär i efterhand kring hur resultatet av utställningen föll ut?  
30. När du tittar på bilder nu såhär i efterhand vad känner du? 
31. Vad tycker du om hur utställningskonceptet formulerades? 
32. Vad tycker du om de mål/effektmål som sattes upp? 
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20. Bilaga 2 - Bilder på utställningarna som diskuteras i uppsatsen 
 

Utställningen Dunders Däck på Marinmuseum, etapp I och II, invigda 2006 och 2007 
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Utställningen Shipping & Shopping, på Sjöhistoriska museet, invigd 2010 
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Utställningen Ytspänning på Marinmuseum, invigd 2010 
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Utställningen Samtidigt/Meanwhile på Vasamuseet, invigd 2013 
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Utställningen Tintin till sjöss på Sjöhistoriska museet, invigd 2007 
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Utställningen Bevara Vasa på Vasamuseet, invigd 2009 
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