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Länsmuseernas situation
Riksutställningar är en myndighet med uppdraget att stödja 
museer och andra utställare med utveckling och samverkan. Det 
innebär bland annat att vi, baserat på sektorns centrala behov 
och samhällets utveckling i stort, stödjer utställningssektorn med 
kartläggningar och analyser utifrån global omvärldsbevakning. 
Tillsammans med svenska museer testar och utvecklar vi också 
de kunskaper och erfarenheter som samlas in, om såväl metoder 
som olika tekniska lösningar, så att de med stöd av oss enklare 
kan implementeras och omsättas i museernas dagliga verksam-
het. 

Som utställare kan du även ta del av museispecifik omvärldsbe-
vakning genom våra olika nyhetsbrev, få råd och tips via våra digi-
tala kanaler samt delta på olika konferenser och seminarier. Åter-
kommande tar myndigheten även fram fördjupade analyser eller 
kartläggningar kopplade till angelägna behov och utmaningar. En 
sådan är denna rapport om länsmuseernas ekonomiska situa-
tion. Den är framtagen av konsultföretaget Kontigo på uppdrag 
av Riksutställningar.

Välkommen till Riksutställningar!

Tveka inte att ta kontakt, vi finns för dig!
Telefon: 0498 799000
E-post: info@riksutstallningar.se
Webbplats: www.riksutstallningar.se
Besöksadress: Artillerigatan 33A, 621 38 Visby
Postadress: Riksutställningar, Box 1033, 621 21 Visby

Du hittar oss även på bland annat FaceBook, Twitter, 
YouTube och Instagram.

Grafik: Kontigo
Formgivning: Riksutställningar
Tryck: iVisby Tryckeri AB 2016
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Förord
Länsmuseerna är en av få institutioner som dagligen arbetar 
aktivt med kulturarvet i konkreta möten med våra medborgare. 
Deras stora engagemang och vilja att vara en aktör och mötes-
plats för aktuella och brinnande samtidsfrågor är tydligt. Som 
resurs och arena för att möta samhällets föränderliga behov är 
länsmuseerna också en viktig bro för att föra kulturarvet in i fram-
tiden – såväl som för att föra oss människor och våra historier 
närmare varandra. 

Länsmuseerna utgör en demokratisk plattform i sin öppna och 
kontemplerande syn på historiskt material såväl som på samtida 
frågor. De är bildande och informerande, inspirerande och reflek-
terande. De manar till betraktelse, lärande och kritiskt tänkande. 

Länsmuseerna är således viktiga. Därför valde vi på Riksutställ-
ningar att hörsamma de allvarliga utsagor vi har mottagit från 
olika länsmuseer. Samtids- och framtidsutmaningarna tycks 
hopa sig. Överlevnadsfrågan har på flera håll blivit central. Om 
vissa funktioner på länsmuseerna överlever och andra inte - eller 
än värre; om vissa länsmuseer överlever och andra inte - råder 
inte längre en regional jämlikhet i det demokratiska erbjudandet 
till samhällsmedborgarna. Därför tog Riksutställningar initiativ till 
denna studie med syfte att utreda länsmuseernas situation, verk-
samhet och ekonomiska utveckling.

Studien har genomförts av Kontigo, på uppdrag av Riksutställ-
ningar och med stöd av Myndigheten för kulturanalys. Kontigo 
har, utifrån frågeställningar som Riksutställningar slagit fast, 
analyserat länsmuseernas verksamhet och ekonomi. Analysun-
derlaget utgörs delvis av statistisk data som Myndigheten för 
kulturanalys tillhandahållit och kvalitetssäkrat, delvis av 60-talet 
intervjuer med museichefer, regionalt kulturansvariga och natio-
nella experter inom kulturarv, museer och regional utveckling. 
Rapporten är författad av Peter Kempinsky, Susanna Tirfing, 
Tomas Källberg, Vanessa Sevedag och Jenny Bäckman på Kon-
tigo AB.

Rebecka Nolmark Generaldirektör, Riksutställningar
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’Länsmuseernas situation’ (2016) är en rapport som samman-
fattar resultaten av en studie som genomförts under hösten 
2015 av analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställ-
ningar. Syftet var att utreda länsmuseernas situation, verksam-
het och ekonomiska utveckling. Studien delades in i en kvalitativ 
undersökning och en kvantitativ. Båda redogörs för i rapporten. 
Till grund för den kvalitativa analysen ligger ett 60-tal intervjuer 
genomförda med landets länsmuseichefer, kulturansvariga i res-
pektive län/region, samt nationella experter och forskare med 
koppling till museisektorn, kulturarvsfrågor och regional utveck-
ling. Den kvantitativa analysen grundas på statistiskt underlag 
kring länsmuseernas verksamhet och ekonomi. Datamaterialet 
avser perioden 2003-2014 och har hämtats från Myndigheten 
för Kulturanalys kvalitetssäkrade museistatistik. 

En del av studien har handlat om att ringa in länsmuseernas upp-
drag, samhällserbjudande och nytta. Länsmuseernas uppdrag är 
omfattande och komplext och rör i grunden förutsättningarna för 
vårt demokratiska samhälle. Det låter sig inte självklart reduceras 
till några enkla kvantitativa indikatorer. Flera av museicheferna 
värjer sig därför mot enkla formuleringar kring länsmuseernas 
erbjudande och nytta. 

Kulturansvariga tjänstemän på regional nivå har en i grunden 
positiv syn på länsmuseernas verksamhet och är också inför-
stådda med vad länsmuseernas verksamhet innebär. Även om 
de har delvis olika roller, finns det således en tydlig överensstäm-
melse mellan länsmuseicheferna och de regionala tjänstemän-
nen i synen på länsmuseernas uppdrag och erbjudande. Detta är 
något som bådar gott inför den fortsatta utvecklingen av länsmu-
seerna som aktörer inom kultur och regional utveckling. 

Det breda samhällsuppdraget gör också att länsmuseerna måste 
vara flexibla och snabbrörliga med en förmåga att röra sig mel-
lan en rad olika arenor och politikområden, på ett vis som inte 
många aktörer inom kulturområdet gör. Det vida uppdraget ger 
möjlighet att agera brett i samhället kring frågor som rör kulturarv 
och kultur. Samtidigt kan detta leda till otydlighet och oklarhet 
kring länsmuseernas verksamhet. Bredden kan göra det svårt för 
länsmuseerna att utåt kommunicera vad de står för och vad de 
erbjuder olika målgrupper. 

Det breda uppdraget innebär således en breddad målgruppsbild. 
Länsmuseicheferna framhåller dock barn och unga samt perso-
ner med invandrarbakgrund som särskilt viktiga att nå. För att nå 
ut till allmänheten, inklusive specifika målgrupper, behöver läns-
museerna spegla och involvera målgrupperna i sin verksamhet. 
Det kan handla om förändring av personalens sammansättning, 
utveckling av mer inkluderande arbetsformer och målgruppsun-
dersökningar för att få bättre kunskap om besökarna. 

Parallellt med de ekonomiska utmaningar som länsmuseerna 
står inför så ökar förväntningarna på verksamheten. Detta ställer 
krav på utveckling och förändring av verksamheten. Flertalet av 
museicheferna framhåller att de är inne i en förändringsprocess 
där de i grunden ser över verksamheten. Det handlar om krav 
och förväntningar från besökare, målgrupper och finansiärer/
huvudmän samt det förändringstryck som ligger i utvecklingen 
för museernas ekonomi (som samtidigt kan försvåra nödvändiga 
förändringar). Utmaningarna innebär ifrågasättande och föränd-
ring av ett etablerat arbetssätt och synsätt, något som kan vara 
en smärtsam process och också föra med sig interna motsätt-
ningar.

Bilden av länsmuseernas utmaningar konkretiseras och fördju-
pas vid en närmare granskning av de olika delverksamheter som 
länsmuseerna ansvarar för. Studien visar i praktiken på olika 
strategier och förhållningssätt. Detta för att möta det föränd-
ringstryck som utvecklingen av länsmuseernas ekonomi och för-
ändrade krav och förväntningar för med sig. De delverksamheter 
som redogörs för i denna rapport är:

Utställningsverksamhet – en central del i länsmuseernas verk-
samhet. Länsmuseicheferna pekar på flera utmaningar med att 
leva upp till krav på kvalitet och relevans. Detta handlar bland 
annat om det ekonomiska läget för museerna. Det kan vara svårt 
att frigöra medel att utveckla utställningsverksamheten och möta 
nya krav och förväntningar vad gäller exempelvis gestaltning och 
interaktivitet. 

Pedagogisk verksamhet – en viktig och efterfrågad verksamhet 
(inte minst från politiskt håll) som museicheferna betonar är en 
central del i länsmuseets erbjudande. Samtidigt innebär de åter-

Sammanfattning
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kommande ekonomiska nedskärningarna en risk för uttunning i 
kvaliteten då det kan bli svårt att driva detta som en sammanhål-
len satsning. 

Programverksamhet – en viktig del av länsmuseernas erbju-
dande som främst når en äldre målgrupp inom det etablerade 
föreningslivet. Många föreningar står dock idag inför ett minskat 
inflöde av medlemmar och att befintliga medlemmar blir allt äldre. 

Samlingarna – länsmuseernas ”styrka och stora hot”. Samling-
arna är centrala som grund för utställningsverksamheten, men 
en stor utmaning vad gäller såväl förvaltning som förvaring av 
alla föremål. För många länsmuseer kommer detta att kräva bety-
dande satsningar och investeringar. 

Dokumentation – får en ökad betydelse i länsmuseernas verk-
samhet. I ökad utsträckning vill man dokumentera snarare än att 
samla in föremål. Dessutom talas om insamling och dokumenta-
tion ur fler och vidare perspektiv, med ett integrerat målgrupp-
stänk.

Forskning – flertalet länsmuseer bedriver inte någon egen fristå-
ende forskning utan samarbetar med universitet och högskola 
kring detta. Några få framhåller dock att detta är ett område som 
de satsar på. 

Den regionala nivåns ökade betydelse har haft inverkan även på 
länsmuseernas roll och sammanhang. Detta har förstärkts genom 
kultursamverkansmodellen som på ett annat sätt än tidigare sät-
ter finansieringen av länsmuseerna och andra kulturaktörer i ett 
regionalt sammanhang. Bilden av samverkansmodellen är klu-
ven. Det har bidragit till att stärka samarbetet med huvudmännen 
på regional och kommunal nivå. Samtidigt finns en svårighet i att 
kulturfrågorna trots allt inte har en stark ställning. 

Länsmuseicheferna menar att kultursamverkansmodellen har 
inneburit att länsmuseerna har fått sämre ekonomiska förut-
sättningar för verksamheten. Detta därför att medlen även ska 
omfatta andra verksamheter och har bidragit till att lyfta mindre 
verksamheter inom kulturområdet. Modellen har vidare inneburit 
att ytterligare en planeringsnivå har skapats som gör att läns-
museerna inte på samma sätt har direktkontakt med de politiska 
beslutsfattarna. Även kontakten och dialogen med den statliga 
sektorsmyndigheten har försvagats, upplever de. Något som kan 
leda till att de blir mer regionalt introverta. 

Länsmuseernas ekonomiska utveckling är en avgörande utma-
ning för länsmuseicheferna. De ekonomiska marginalerna är små 
och flertalet vittnar om återkommande gap mellan kostnader och 
intäkter. Man sitter fast i strukturer där 70-80 procent går till 
löner och 10-15 procent av budgeten går till hyror eller under-
håll av stora byggnader och lokaler. Något som ger ett mycket 
begränsat utrymme för exempelvis utställningar och utveckling 
av verksamheten. 

Tre orsaker till situationen framhålls: 1) statens begränsade 
uppräkning av anslaget till den regionala kulturen, 2) det ekono-
miska läget i regionerna där länsmuseerna i praktiken kan komma 
att ställas mot satsningar på vård och hälsa samt 3) politikers 
förståelse för och vilja att prioritera länsmuseernas verksam-
het. Länsmuseerna har prövat olika strategier för hantera den 
ekonomiska situationen men man betonar att museernas breda 
samhällsuppdrag i grunden förutsätter ett tydligt åtagande för 
finansieringen från de offentliga aktörerna. 

Finansieringen är svårast att få för basverksamheten och för de 
delar av verksamheten som inte är publik medan det är lättare att 
attrahera resurser (extra anslag, projektmedel och sponsring) till 
den verksamhet som är publik (speciella utställningar, program-
verksamhet). Ett sätt för länsmuseicheferna att möta detta är en 
ökad projektifiering av verksamheten för att attrahera resurser. 
Detta kan innebära minskad långsiktighet och strategisk styrning 
av verksamheten. Kortsiktigheten i planeringen av verksamheten 
förstärks av den ekonomiska situationen med återkommande 
gap mellan kostnader och intäkter och budgetprocessen i region 
och kommun. 

Länsmuseernas omsättning har vuxit under perioden 2003-2014 
som helhet om man tar hänsyn till inflationen. Främst under åren 
2003-2007 ökade museerna såväl intäkter som kostnader, vil-
ket följdes av nedskärningar 2008-2011 och en mindre ökning 
under åren 2012-2014. Museernas intäkter är relativt rörliga och 
kan skilja mycket från år till år. 

Regional och kommunal finansiering har länge legat på cirka 40 
procent av intäkterna men har efter 2010 ökat till 50 procent, då 
främst genom att den regionala finansieringen ökat. Sedan 2007 
har den regionala finansieringen ökat med i snitt 46 procent per 
museum, medan den kommunala finansieringens ökning ligger i 
linje med TPI. 

Sedan 2003 har museerna minskat sina personalkostnader i 
löpande priser, vilket inneburit betydande minskningar om man 
tar hänsyn till inflationen. Detta har skett genom låga löneök-
ningar (lägre än sektorn i stort) och genom nedskärningar av 
personal. 

I den kvantitativa analysen kan tre grupper av länsmuseer urskil-
jas. Grupperna skiljer sig åt vad gäller utvecklingen av intäkter 
och kostnader, en utveckling som blir särskilt tydlig efter 2007. 

Grupp 1 har haft en budget i balans under tidsperioden och har 
kunnat expandera verksamheten över tidsperioden som helhet 
men tvingats skära ner något efter 2007. 

Grupp 2 kännetecknas av en ökande andel regional och kom-
munal finansiering av total finansiering samt en minskning av 
uppdragsintäkterna. Gruppen har endast haft ett år då man 
tydligt expanderat (2007). I övrigt har man skurit ned verksam-
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heten under hela perioden. Detta gäller i synnerhet efter 2007 
då museerna i denna grupp i snitt minskat sina kostnader med 
nästan en femtedel. 

Grupp 3 har kunnat expandera och utveckla sin verksamhet. De 
har även kunnat fortsätta denna expansion efter 2007. Under 
perioden har de ökat sina kostnader med 27 procent, med hän-
syn taget till inflationen. Detta då man haft en god utveckling av 
intäkterna. 

Skillnaderna är tydliga också när man tittar på utvecklingen av 
personalkostnaderna för de tre grupperna av länsmuseer. Endast 
Grupp 1 har kunnat öka sina personalkostnader under perioden. 
För övriga två grupper har kostnaderna minskat.

Vilka är då de ekonomiska förutsättningarna för länsmuseerna för 
perioden efter 2014? En utveckling där länsmuseernas intäkter 
följer nuvarande trend och kostnaderna utvecklas enligt TPI inne-
bär utmaningar för flertalet av länsmuseerna. 

Prognosen innebär för både grupp 1 och grupp 2 återkommande 
budgetunderskott som måste hanteras med rationaliseringar 
och effektiviseringar. För grupp 3 är läget annorlunda. Där visar 
prognosen ett överskott som kan ge utrymme för expansion och 
investeringar. 

Länsmuseerna står inför betydande utmaningar och ett omfat-
tande förändringsarbete pågår. Fyra generella strategier för att 
möta länsmuseernas utmaningar framkommer i studien: 

• Utveckling av den egna rollen och arbetssättet 
• Utveckling av kommunikationen av verksamhet/kompetens 
• Samarbete mellan museer 
• Samordning inom sektorn 

Den ekonomiska utvecklingen för de tre grupperna av länsmu-
seer kan i praktiken innebära att länsmuseerna har skilda förut-
sättningar att leva upp till det breda samhällsuppdraget. På sikt 
kan detta också ha betydelse för länsmuseernas legitimitet som 
regional kultur- och utvecklingsaktör. I förlängningen är detta inte 
enbart är en regional fråga, utan bör också ses i ett nationellt 
kulturpolitiskt perspektiv.
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Riksutställningar har i tidigare analyser och utredningar lyft fram 
länsmuseernas utveckling i en allt mer ansträngd ekonomisk situ-
ation. Detta samtidigt som potentialen och betydelsen av museet 
som mötesplats och nav i ett demokratiskt samhälle blir allt mer 
angeläget och trycket på en utveckling och förändring av verk-
samheten för att möta nya krav och förväntningar har ökat.

Riksutställningar har i en tidigare studie Värmlands Museum – 
en hållbar tillgång för regionen!? (Riksutställningar 2015) sär-
skilt granskat verksamhet och ekonomi vid Värmlands Museum. 
Studien visade på en generell problematik av vidare intresse för 
länsmuseisektorn i stort. I intervjustudien framhålls till exempel 
risken för en institutionsdöd bland länsmuseerna inom tio år om 
utvecklingen fortsätter på samma sätt med nedskärningar, bris-
tande investeringar och ökade krav från finansiärer/uppdragsgi-
vare och allmänhet.

Syfte och inriktning
I studien granskas länsmuseums verksamhet, detta för att få en 
helhetsbild av situationen för länsmuseerna i landet, såväl vad 
gäller verksamheten i stort som museernas ekonomiska utveck-
ling. Studien ska fungera som kunskapsunderlag för Riksutställ-
ningars arbete med stöd till museiverksamheten i landet.

Genomförande och metod
Studien består av en kvalitativ och en kvantitativ del.   Den kvali-
tativa studien baseras på totalt cirka 60 intervjuer med 28 musei-
chefer, 21 kulturansvariga på på regional nivå samt 11 nationella 
experter och forskare med koppling till museisektorn, kulturarvs-
frågor och regional utveckling. Intervjuerna genomfördes under 
hösten 2015. För intervjuerna användes en gemensam guide för 
samtliga intervjuer som återfinns längst bak i denna rapport. En 
sammanställning av intervjupersonerna återfinns under rubriken 
Källor och bilagor. Den kvantitativa studien baseras på analys 

av statistiskt underlag kring länsmuseernas verksamhet och eko-
nomi från det statistiska material som Myndigheten för Kulturana-
lys (MyKa) har kring museisektorn i stort. Datamaterialet avser 
perioden 2003-2014 och är kvalitetssäkrat av MyKa. Metodfrå-
gor kring den kvantitativa studien diskuteras vidare i inledningen 
till kapitlet Länsmuseernas ekonomiska utveckling. Lista över de 
museer som utgör underlag för denna studie finns som bilaga i 
slutet av rapporten.

INLEDNING

Bakgrund



Bild 1. Ordmoln som visar hur museicheferna beskriver länsmuseernas verksamhet
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En viktig del i studien har rört länsmuseernas uppdrag och den 
nytta och erbjudande som museerna bidrar till. Nedan redovisas 
synen på länsmuseernas erbjudande och nytta som det fram-
kommer i intervjuundersökningen.

Samsyn mellan museer och region
I ett läge där länsmuseernas i ökande utsträckning står inför 
utmaningar att klara och utveckla verksamheten i en allt kärvare 
ekonomisk situation blir frågor om vad som motiverar museenas 
verksamhet och vilken nytta och erbjudande som museerna står 
för allt mer viktiga. Flertalet museichefer betonade länsmuse-
ernas roll i termer av att man är en institution som är viktig för 
bevarandet, utvecklingen och tillgängliggörandet av kulturarvet 
och folkbildningen i regionen samt, inte minst, som en viktig del i 
utvecklingen av det demokratiska samhället.

Flera av de intervjuade museicheferna värjer sig mot enkla formu-
leringar kring erbjudande och nytta och framhåller att länsmuse-
ernas existensberättigande inte enkelt kan beskrivas i termer av 
erbjudande och nytta. Uppdraget är mer omfattande än så och 
rör i grunden förutsättningarna för vårt demokratiska samhälle 
och låter sig därför inte självklart reduceras till några enkla kvan-
titativa indikatorer, exempelvis för utvecklingen av antalet hotell-
nätter i regionen.

Intervjuerna med ansvariga för kulturfrågor på regional nivå visar 
också en i grunden positiv syn på länsmuseerna som del av den 
regionala kulturen och i arbetet med regional utveckling. Kunska-
pen kan variera men majoriteten är pålästa och införstådda med 
länsmuseets erbjudande och förutsättningar. De skillnader som 
finns verkar främst sammanhänga med storleken på regionen, 
där det i de större regionerna, med ett mer omfattande utbud av 
kulturinstitutioner, kan vara svårare att ha kunskap på mer detal-
jerad nivå. Flera av de regionala företrädarna formulerar också i 
intervjuerna en ofta tydlig uppfattning om hur man ser på muse-
ernas nytta och erbjudande kopplat till det regionala perspektivet 
och olika målgrupper.

Det samlade intrycket från intervjuerna med länsmuseicheferna 
och de regionala tjänstemännen är att det finns en samlad – och 
i många stycken överensstämmande – och i grunden positiv 

bild av museernas betydelse för kulturen på regional nivå och 
för arbetet med regional utveckling. Detta menar vi är värt att 
understryka, då man ibland möter uppfattningen att det finns ett 
gap mellan regionens tjänstemän och museiledningen vad gäller 
synen på verksamhetens förutsättningar och inriktning. 

Även om de båda grupperna ibland kan ha olika hänsyn att ta, 
menar vi att den överensstämmelse som finns i synen på läns-
museernas erbjudande och nytta är en viktig tillgång och för-
utsättning för den fortsatta utvecklingen av länsmuseerna som 
regionala aktörer kring kultur och  kulturarv samt kulturmiljö och 
regional utveckling. En tillgång som vi menar är viktigt att ta till-
vara i den omställningsprocess som många länsmuseer befinner 
sig i.

Brett samhällsuppdrag med många bottnar
Länsmuseerna bedriver en bred och mångfacetterad verksam-
het, en verksamhet som har kommit att vidgas genom att nya del-
verksamheter och uppdrag har adderats till museernas verksam-
het. Ett sådant exempel är den ökade betoningen på regional 
utveckling där länsmuseerna är en viktig aktör i arbetet med lokal 
och regional utveckling och attraktivitet. Vilket har inneburit bland 
annat vidgat samarbete och nya kontaktytor med delvis nya aktö-
rer i regionen. Något som ställer krav på nya arbetsformer och ny 
kompetens på länsmuseerna.

Det kan därför vara svårt att kort och koncist beskriva länsmuse-
ernas erbjudande och den nytta de bidrar med framhåller läns-
museicheferna. En rad aspekter av länsmuseernas breda sam-
hällsuppdrag framhålls dock av länsmuseicheferna.

Länsmuseicheferna beskriver länsmuseerna som en förvaltare 
av kulturarvet och en kulturhistorisk kunskapsbank som jobbar 
med aktuella samhällsfrågor ur ett kulturarvsperspektiv. Där är 
museernas kulturarvsexpertis avgörande och rollen som en slags 
”kulturarvets skyddsänglar”. Vidare framhålls länsmuseerna som 
neutral mötesplats och arena och en plats för reflektion och dia-
log kring olika samhällsfrågor och mellan olika grupper. Samti-
digt som museerna har fått en uttalad roll i arbetet med regional 
utveckling och en hållbar tillväxt.

LÄNSMUSEERNAS VERKSAMHET 
OCH UTMANINGAR

 
– RESULTAT AV DEN 

KVALITATIVA STUDIEN 

Erbjudande och uppdrag
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Länsmuseicheferna framhåller också museernas centrala roll 
när det gäller utvecklingen av historiemedvetande och historisk 
förståelse. Länsmuseerna ”väcker barn och ungas engagemang 
för historia så de får redskap att tolka sin samtid”. Detta ger en 
grund för individen att förstå sig själv och sin samtid där man 
”knyter ihop historien och nuet”. Genom att visa på regionens 
historia och lyfta olika grupper bidrar länsmuseerna till att stärka 
människor, skapa stolthet genom att se och synliggöra olika 
grupper och därmed öka förståelse mellan grupper.

Flertalet av länsmuseicheferna framhåller att länsmuseerna har 
en central och viktig roll i tider av snabb samhällsutveckling med 
stora förändringar i omvärlden som tenderar att ifrågasätta givna 
sanningar och uppfattningar. Inte minst i den situation som Sve-
rige och Europa befinner sig just nu med ökat antal inkommande 
flyktingar och asylsökande samtidigt som ett invandrarkritiskt 
parti vinner mark i opinion och riksdag blir frågor kring bruket av 
kulturarv och historia alltmer viktiga. Länsmuseerna kan här ha en 
betydelsefull roll för att motverka att kulturarvet används på ett 
sätt som främjar segregation och utanförskap eller som en av de 
intervjuade uttryckte det att det ”inte finns ett helblont arv eller 
förflutet, det är bara nonsens och det kan och bör vi tala om”.
 
Flera av länsmuseicheferna betonar länsmuseernas roll både 
som kunskapsproducent och förmedlare kring kulturarvsfrågor 
och en av de intervjuade betonar att ”det är i gränssnittet mellan 
kunskap och förmedlande som vi producerar mest nytta”. En av 
de intervjuade cheferna uttrycker det på följande sätt: ”Vi doku-
menterar, bygger upp kunskap om historia och samtiden både 
materiellt och immateriellt – gör den tillgänglig och förmedlar den 
pedagogiskt till skolor, myndigheter och allmänheten. Vi arbe-
tar med rådgivning, kulturmiljö och regional utveckling. Vi jobbar 
med att skapa mening och livskvalitet. Kultur är möten mellan 
människor som ger sammanhang och är grundläggande behov 
hos människor”.

Länsmuseerna har en i många stycken unik position och är cen-
trala för kultur och kulturarvsfrågor på regional nivå. Flera av de 
intervjuade länsmuseicheferna menar att en nytta som följer av 
länsmuseernas position är att man också kan vara obekväma 
och utmana rådande sanningar och föreställningar. Flera läns-
museichefer betonar också länsmuseerna som en neutral och 
oberoende part. Detta är något som gör att man inte upplever att 
länsmuseerna har en dold agenda utan är trovärdiga och förtro-
endeingivande utan koppling till olika intressen i samhället.

Det breda samhällsuppdraget gör också att länsmuseerna måste 
vara flexibla och snabbrörliga med en förmåga att röra sig mellan 
olika arenor och politikområden som inte många aktörer inom 
kulturområdet gör. Det kan röra sig om hälsa, vård och omsorg, 
skola, integration, tillväxt, regional utveckling, innovation, närings-
livet. Länsmuseernas roll som kunskapsbank framhålls av flera 
av de intervjuade, något som  handlar om att uppmuntra och att 
ge råd till allmänheten, fastighetsägare med flera grupper inom 

områden som kulturmiljövård, arkeologi, konservering och bygg-
nadsvård. Flera betonar länsmuseernas samlingar och doku-
mentation som en viktig grund för det breda uppdraget och den 
centrala rollen i frågor som rör kultur och kulturarv – ja, livsmil-
jön i stort i regionen. Något som skiljer länsmuseerna från andra 
kultursatsningar på regional nivå, eller som en av de intervjuade 
uttryckte  det ”du kan välja bort teater och opera men du kan inte 
välja bort livsmiljön”.

Att nå ut brett och till många olika målgrupper
Det breda samhällsuppdrag som länsmuseerna har och som 
beskrivits ovan är en viktig förutsättning för museernas verksam-
het – och också en tillgång då det ger möjlighet att agera brett 
i samhället kring frågor som rör kulturarv och kultur. Samtidigt 
kan det breda uppdraget leda till otydlighet och oklarhet kring 
länsmuseernas verksamhet.

Bredden i verksamheten kan göra det svårt att kommunicera 
utåt vad länsmuseerna står för och vad man erbjuder till olika 
målgrupper. Något som gör att det kan vara svårt för grupper i 
samhället att förstå vad vad det är som länsmuseerna erbjuder 
just dem och vilken nytta de kan bidra till. 

Flera av de intervjuade betonar vikten av att kunna visa hur man 
når ut till olika målgrupper med sin verksamhet. Något som är 
avgörande i en diskussion om hur anslaget till länsmuseerna ska 
utvecklas. Att museerna är uppskattade och fyller en viktig funk-
tion för besökare och huvudmän tvivlar varken museichefer och 
kulturansvariga på. ”Bra besökssiffror säger att vi är uppskat-
tade” men som en museichef uttrycker det: ”Ja vi uppskattas i 
regionen men skulle önska att det skulle uppskattas mer i form 
av bidrag och pengar”. 

En av experterna framhåller att intresset för landets museer är 
stort med totalt 17.7 miljoner besökare per år, vilket är lika många 
som går på bio. 55 procent av befolkningen har varit på museum, 
medan 45 procent  har aldrig varit på ett museum. Här är det 
viktigt att få kunskap om de 45 procent som aldrig besöker ett 
museum och vad det är som skulle få dem att bli besökare på 
landets museer.

I en mening kan man säga att länsmuseernas målgrupp är lika 
bred som samhällsuppdraget. Länsmuseerna är öppna för alla 
och målgrupperna är exempelvis skolelever (skolor, allmänhe-
ten/civilsamhället, företag/näringsliv och kommuner). Samtidigt 
framhåller museicheferna i stort att några målgrupper är särskilt 
viktiga nå ut till. Det är främst 1) barn och unga samt 2) perso-
ner med invandrarbakgrund, detta då de är underrepresenterade 
idag. 

En del i att nå ut till allmänheten och olika specifika målgrupper 
handlar om hur länsmuseerna speglar och involverar samhället 
i sin verksamhet. I intervjuerna lyfts att länsmuseerna i sin verk-
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samhet ska verka för igenkännande och relevans brett i sam-
hället och att det idag finns en risk att man upplevs förknippat 
med bara en del av samhället. Något som Riksutställningar har 
uppmärksammat i tidigare studier, bland annat Museerna och 
mångfalden (2014) samt Museerna och HBTQ (2015). Detta 
kan handla om många olika saker. Det kan handla om hur man 
rekryterar till museerna där en av de intervjuade menade att ”vi 
kan börja med att bredda den egna personalstyrkan”. Andra 
framhåller att det handlar om ett förändrat arbetssätt där läns-
museerna i ökad utsträckning involverar medborgare och olika 
målgrupper i verksamheten för att forma relevanta utställningar 
och ett attraktivt erbjudande.

Den bild vi får från intervjuerna med länsmuseicheferna är att 
det är några som idag gör målgruppsundersökningar som sedan 
ligger till grund för kommunikation, utställningar och program-
verksamhet. Ett skäl till att det trots allt är relativt få som gör 
den här typen av undersökningar är den ekonomiska situationen 
för länsmuseerna där kostnadsbesparingar och nedskärningar 
har hört till vardagen under en följd av år. Samtidigt framhåller 
en av de intervjuade experterna vikten av att fler länsmuseer gör 
målgruppsundersökningar för att få en bättre bild av målgruppen 
och vad det är som lockar och attraherar att söka sig till läns-
museerna. Detta som en grund för att bättre kunna utforma ett 
erbjudande som känns attraktivt för olika målgrupper.

Ytterst handlar detta om att förändra och uppdatera bilden i 
omvärlden om vad ett länsmuseum är, vad man erbjuder och 
vad för nytta man bidrar med. De förändringar och den utveck-
ling som har skett vid länsmuseerna får inte riktigt genomslag i 
samhället. Flera av länsmuseicheferna menar att man slåss mot 
invanda föreställningar formade av hur verksamheten såg ut för 
10-20 år sedan.

Länsmuseerna vill – och måste – förändras
Länsmuseernas uppdrag och verksamhet har blivit alltmer mer 
komplext och omfattande, inte minst med den ökade betoningen 
av länsmuseerna som del i arbetet med regional utveckling 
som har skett på senare tid. Flera av de intervjuade betonar de 
ökande kraven och förväntningarna på museernas verksamhet, 
vilket ställer krav på utveckling och förändring av verksamheten. 
Något som ska ske samtidigt som alltfler museer brottas med 
en ekonomi som inte alltid växer i takt med förväntningarna vilket 
medför återkommande rationaliseringar och nedskärningar.

Flertalet av de intervjuade museicheferna framhåller att man är 
inne i en förändringsprocess där verksamhet och erbjudande 
ses över liksom sättet att organisera verksamheten och de eko-
nomiska förutsättningarna. Skälen till detta är både externa och 
interna. Dels är kraven och förväntningarna från besökarna (och 
finansiärer/huvudmännen) högre, som bland annat förväntar sig 
interaktion och att vara mer medskapande i museiupplevelsen. 
Läs gärna mer om framtidens utmaningar i Riksutställningars 

framtidsantologi Museerna och besökarna 2050 (2015). Vidare 
är det ekonomiska läget för länsmuseerna både en drivkraft för 
förändring av verksamhet, samtidigt som restriktioner i ekono-
min kan försvåra de nödvändiga förändringar som krävs och de 
investeringar detta kräver. 

Flera museichefer vittnar om att det kan vara en stor utmaning 
för länsmuseerna att öppna upp sin verksamhet på ett annat, 
mer genomgripande sätt än tidigare, något som innebär att man 
måste förändra och utveckla synen på sig själva och sin roll i 
regionen där man  måste släppa ”sin tidigare mer elitistiska roll”. 
Vidare finns inom länsmuseerna intresse av att utveckla verksam-
heten utifrån ett professionellt perspektiv och utifrån sitt uppdrag 
så att man än bättre når ut med sin kunskap och kompetens kring 
kulturarv och kulturmiljö.

En del i svårigheterna att hantera dessa utmaningar är interna, 
det handlar om ett ifrågasättande och förändring av ett etablerat 
arbetssätt och synsätt – att göra upp med ”så här har vi all-
tid gjort”. Flertalet av länsmuseicheferna menar att det kan vara 
en smärtsam process som kan föra med sig interna stridigheter. 
Samtidigt menar man att denna förändringsprocess är nödvän-
dig av flera skäl för att länsmuseerna ska vara relevanta och en 
del av sin samtid – och framtid. I denna förändringsprocess är 
en kompetensväxling en viktig del. Vilket kan innebära neddrag-
ningar i vissa delar av verksamheten samtidigt som man vill rekry-
tera ny kompetens. Något som är en ytterligare dimension i en 
redan komplicerad förändringsprocess.

Även stiftelseformen kan i sådan förändringsprocess vara en 
hämsko som försvårar det som ses som nödvändiga förändringar 
eller gör att förändringar drar ut på tiden. Samtidigt är det flera 
av länsmuseicheferna som betonar att denna trögrörlighet i stif-
telseformen inte alltid är av ondo. Det ger trots allt stabila förut-
sättningar för verksamheten som kan vara viktiga i situationer där 
man är utsatt yttre tryck med krav på snabba förändringar. En av 
de intervjuade experterna betonar att länsmuseernas komplexa 
och omfattande samhällsuppdrag kräver att det är många olika 
delar som måste finnas och fungera tillsammans på ett kvalitativt 
och effektivt sätt. Hen liknar detta vid att ”Beethovens 12:a tar 
sin tid att spela upp, det går inte att effektivisera allt eller göra 
fortare”.
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Det finns stora skillnader mellan landets länsmuseer, om man 
ser till antal besökare och anställda, omfattningen på utställ-
nings- och programverksamheten samt vad gäller budget och 
relationen till huvudmännen. Även om länsmuseerna på ett sätt är 
unika, kopplat bland annat till geografin och det historiska sam-
manhanget, finns det också stora likheter mellan länsmuseerna. 
Man skulle kunna säga att länsmuseerna har en lokal unikitet och 
särprägel men en nationell homogenitet.

En viktig del i homogeniteten handlar om de olika verksamhe-
ter som länsmuseerna bedriver och som i stor utsträckning är 
gemensamma för samtliga länsmuseer. I denna del redovisas 
nuläge och utmaningar för länsmuseernas olika verksamhets-
delar och som formar museernas erbjudande.

Utställningsverksamheten
Utställningsverksamheten – i vid bemärkelse – är en central del i 
länsmuseernas verksamhet, och den del av länsmuseernas verk-
samhet som är mest känd och synlig. Det omfattar såväl perma-
nenta som tillfälliga utställningar, utställningar med inriktning på 
kulturarv och konst samt utställningar med inriktning på samtida 
företeelser.

Flertalet av de intervjuade betonar att man har en utställnings-
verksamhet som lever upp till krav på kvalitet och relevans, men 
att det är en utmaning att hålla en ”bra mix i utställningarna och 
hålla en god aktivitetsnivå trots skral kassa”. Några få uppger att 
det ekonomiska läget är så ansträngt att det är svårt att på sikt 
hålla en god kvalitet i utställningsverksamheten. Många musei-
chefer känner dock igen sig i detta scenario, det är en hotbild 
som man menar kan bli en realitet. Några menar också att den 
största utmaningen handlar om att frigöra medel för att utveckla 
utställningsverksamheten.

Även andra utmaningar har betydelse för hur länsmuseicheferna 
ser på förutsättningarna för utställningsverksamheten framöver. 
Det handlar om att det ställs nya krav och förväntningar av besö-
kare som från andra sammanhang är vana vid gestaltning och 
interaktivitet från sociala medier, Youtube, tv-serier, filmer mm. 
Det handlar också om krav vad gäller exempelvis tillgänglighet 
och säkerhet, något som också har betydelse för möjligheterna 

att bedriva utställningsverksamheten. Krav och förväntningar 
som innebär ökade kostnader för såväl produktion som handha-
vande av utställningarna.

Strategierna för att möta utmaningarna för utställningsverksam-
heten varierar mellan olika museum. Några satsar på sina basut-
ställningar genom att förnya och modernisera utställningarna där 
man arbetar med modern teknik och digitaliserar utställningen för 
att skapa förutsättningar för ökad interaktivitet och tillgänglighet. 
Andra ser över och minskar sina basutställningar så att de blir 
mindre utrymmeskrävande. Detta för att göra plats för annat mer 
flexibla temporära utställningar. 

Ett tredje alternativ, som inte utesluter andra alternativ, är att 
satsa på vandringsutställningar. Vid dessa kommer museet ut 
och möter publik som inte själva söker sig till museets lokaler för 
att därigenom kunna väcka intresse. Exemplen är många på hur 
länsmuseerna sökt utveckla utställningsverksamheten. Några har 
bjudit in skolor att ställa ut på en experimentyta medan andra har 
science centers. Många museer satsar på kafé och restaurang 
för att locka besökare till museet och utställningarna.

Pedagogisk verksamhet
Den pedagogiska verksamheten riktad mot skolan och skolung-
dom, men även kring konstutställningar i form av visningar, är en 
viktig del av museernas verksamhet. Nära nog samtliga musei-
chefer menar att man har en stark profil vad gäller den pedago-
giska verksamheten som en viktig del i museets erbjudande. Man 
betonar också att den pedagogiska verksamheten är något man 
satsar på och prioriterar, alternativt avser att satsa på när det 
finns ekonomiskt utrymme för detta. 

Flera av de intervjuade menar att efterfrågan när det gäller den 
pedagogiska verksamheten är större än man kan möta med de 
resurser som står till buds. Samtidigt betonar de intervjuade 
att detta är ett område som är viktigt för uppdragsgivarna på 
regional och lokal nivå som ser den pedagogiska verksamheten 
gentemot barn och ungdom och skolan som en viktig del i läns-
museernas uppdrag.

Verksamhetens olika delar
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Det ekonomiska läge som flera länsmuseer befinner sig i gör 
att även den pedagogiska verksamheten riskerar att drabbas 
av kvalitetsförsämringar och nedskärningar. Detta kan innebära 
att färre skolelever får möjlighet att ta del av den pedagogiska 
verksamheten vid museet. Det kan också innebära att den pe-
dagogiska verksamhetens innehåll förändras genom att man inte 
i samma utsträckning kan arbeta med fast anställd personal som 
utformar ett sammanhängande pedagogiskt program utan i ökad 
utsträckning arbetar med personer som mer lösligt (tex på tim-
basis) är knutet till museet och den pedagogiska verksamheten. 
Något som i sin förlängning kan göra det svårare att förmedla, 
tillgängliggöra och locka besökare till museerna. 

Programverksamhet
Programverksamheten är en självklar del i länsmuseernas verk-
samhet. Flertalet av de intervjuade länsmuseicheferna menar att 
denna verksamhet både kan och måste breddas och utvecklas 
mer. Detta så att museet blir mer attraktivt och ”så att fler vill 
vara hos oss”. Programverksamheten är viktig av flera skäl enligt 
museicheferna. Det handlar om programverksamheten som ett 
sätt att ”locka besökare” till museet som där kan upptäcka andra 
delar i museets erbjudande. Det är också ett kompletterande och 
bra sätt att förmedla och göra tillgängligt den kompetens och 
kunskap som museet har inom olika områden. Genom program-
verksamheten kan man också utveckla samarbetet med olika 
föreningar, samtidigt innebär verksamheten att museets lokaler 
används på ett bättre sätt.

Samtidigt pekar några av de intervjuade på att även program-
verksamheten står inför stora utmaningar. Detta handlar om att 
programverksamheten främst når en äldre publik och kanske inte 
de nya målgrupper som är viktigt för länsmuseerna att nå. Det 
sammanhänger till en del med programverksamhetens koppling 
till ett etablerat föreningsliv som idag har utmaningar i form av 
minskat inflöde av medlemmar och åldrande medlemmar. Något 
som kräver nya sätt för museerna att nå ut till målgrupper för den 
programverksamhet man vill driva utanför det etablerade fören-
ingslivet.

Kulturmiljö 
Intervjuerna med länsmuseicheferna speglar en variation i hur 
man ser på förutsättningarna för kulturmiljöarbetet och omfatt-
ningen av den verksamhet som länsmuseerna kan bedriva inom 
området. En viktig del av denna verksamhet är uppdragsfinansie-
rad och där verksamheten i hög grad påverkas av omfattningen 
av den arkeologiska uppdragsverksamheten i regionen och i vil-
ken utsträckning som länsmuseet verkar på en konkurrensutsatt 
marknad.

Länsmuseicheferna pekar på flera konsekvenser av konkurrens-
utsättningen. Det finns en risk för att helhetssynen kring kultur-
miljöfrågor går förlorad och att man får ett kompetenstapp, detta 
då konkurrensutsättningen medför att det inte i praktiken finns 
ett helhetsansvar i regionen och kring insamlandet och uppbygg-
naden av kunskap. Något som kan förstärkas om det enbart blir 
ekonomiska aspekter som blir styrande i arbetet med kulturmil-
jön. Kopplat till detta finns även en frågetecken kring ansvaret för 
det långsiktiga arbetet med kulturmiljö på regional nivå. 

För arbetet med kulturmiljö finns nationella mål för de statliga 
insatserna som för arbetet på lokal och regional nivå ska kunna 
ge inspiration och vägledning1. Länsmuseernas roll och uppdrag 
i kulturmiljöarbetet är enligt Riksantikvarieämbetet inte tydligt 
då det inte är uttalat i den förordning som styr fördelningen av 
statsbidrag till regional kulturverksamhet (kultursamverkansmo-
dellen). Det finns inga specialdestinerade anslag till arbetet med 
kulturmiljö utan tanken har varit att i princip hälften av statsbi-
draget och medfinansieringen för museiverksamheten ska gå till 
kulturmiljöarbetet.

Intervjuerna med länsmuseicheferna bekräftar i stort den bild 
som Riksantikvarieämbetet ger. Flera av länsmuseicheferna 
menar att det finns en otydlighet mellan aktörerna på regional 
nivå som länsstyrelse, region eller landsting och länsmuseet i frå-
gor som rör kulturmiljöarbetet. Något som förstärks av om kultur-
miljöfrågorna är osynliga eller otydliga i uppdragsbeskrivningar 
och kulturplaner.

Regional utveckling 
Synen på kopplingen mellan kulturmiljö och regional utveckling 
varierar och vi ser där två huvudlinjer. En grupp länsmuseichefer 
som mer betonar arbetet med kulturmiljö och regional utveck-
ling som i grunden skilda verksamheter som skiljer sig åt på en 
rad punkter vad gäller förutsättningar, kompetens och arbetssätt. 
Samt en grupp som ser det som två sidor av samma mynt där det 
finns synergier mellan de två delarna. En av länsmuseicheferna 
uttrycker det på följande sätt:  ”[Museets] erbjudande till samhäl-
let handlar om att vi ska vara en resurs för samhällsutveckling. 
[Museet] ska vara en bidragande orsak, men också en motor för 
samhällsutveckling”. I det erbjudandet är arbetet med kulturmiljö 
och regional utveckling en viktig del.

Betydelsen för regional utveckling uttrycks i intervjuerna främst 
i termer av livskvalitet för befolkningen och att attrahera besö-
kare till regionen. Arbetet med regional utveckling får idag en allt 
tydligare koppling till frågor som rör samhällsplanering. Något 
som kan innebära att länsmuseernas roll för arbetet med regional 
utveckling kan få ökad betydelse och där länsmuseernas breda 
kompetens blir än mer relevant.

1 Riksantikvarieämbetet (2015) Kulturmiljöarbetet under utveckling - delrapport i uppdraget Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete.
2  http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/statliga-pengar-till-regional-kulturmiljo/ 
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Länsmuseernas del i  arbetet med turism och besöksnäring är på 
många sätt självklar för länsmuseicheferna. Man pekar på detta 
som ett område där man är en etablerad – och självklar – del av 
arbetet på regional nivå. Länsmuseerna är en del i utvecklingen 
av besöksmål och destinationer där man bidrar genom att lyfta 
fram de kulturhistoriska värdena. Flera framhåller att det finns en 
fortsatt stor potential när det gäller länsmuseernas möjlighet att 
bidra när det gäller utvecklingen av turism och besöksnäringen. 
Samtidigt betonar flera att insikten om kulturens värde för regio-
nal utveckling måste finnas hos samtliga parter i samverkan. Där 
man menar att länsmuseerna har en viktig roll att synliggöra detta 
för andra aktörer.

Bilden vi får från intervjuerna med länsmuseicheferna är att det 
inte främst är området i sig och de frågor som berörs som är den 
främsta utmaningen. Utmaningen är snarare att över tid etablera 
arbetssätt och samverkansrelationer som fungerar och leder till 
resultat – och som är effektiva. Arbetet med regional utveckling 
involverar en rad olika aktörer från olika delar  (som förvaltning, 
ideell sektor och näringslivet) och nivåer (lokalt, kommunalt, regi-
onalt och även nationellt)  i samhället. Aktörer som har olika för-
utsättningar och mandat för sin verksamhet. Något som innebär 
ökade kontaktytor för länsmuseerna om man ska ha en aktiv roll 
i arbetet med regional utveckling. Att hitta fungerande arbets-
former och en tydlighet kring vem som kan göra vad är därför 
avgörande. Flera länsmuseicheferna menar att man har etablerat 
samverkansformer men att de regionala utvecklingsprocesserna 
försvåras om det brister i samverkan mellan andra aktörer. Pro-
cesserna är ofta långsiktiga och inte sällan händer det att de 
temporärt stannar av, något som gör det svårt att förutse och 
planera från länsmuseernas sida.

Samlingarna 
Samlingarna är en central del i länsmuseernas verksamhet på 
flera olika sätt. Dels som grund för museernas utställningsverk-
samhet och dels som grund för regionens kollektiva minne, kul-
turarv och historia där länsmuseicheferna betonar samlingarna 
som viktiga, som är ”ett demokratiprojekt”. 

Samtidigt är bilden av samlingarna som länsmuseicheferna ger 
kluven, en av de intervjuade uttryckte det som att samlingarna 
”är alla museums styrka och stora hot”. Detta handlar om en rad 
saker. Magasinen där samlingarna idag förvaras är ofta överfulla 
med föremål som måste förvaltas, magasin som i stor utsträck-
ning inte är ändamålsenliga givet dagens krav. Samtidigt innebär 
vidgningen av uppdraget och nya perspektiv på historien och 
kulturarvet att samlingarna växer genom att nya typer av föremål 
bör insamlas och förvaltas. 

Flera av museicheferna ser ett stort hot och utmaning i detta. 
För att förvalta föremålen krävs nya byggnader som är ändamåls-
enliga och lever upp till dagens krav på förvaltning av föremål. 
Även kapacitet och kompetens menar man kan saknas för att 

hantera de föremålssamlingar som idag finns vid landets läns-
museer. En viktig kvalitet är att samlingarna kan öppnas upp 
och tillgängliggöras för besökare. Samlingarna måste då i ökad 
utsträckning spegla dimensioner och en bredd som är relevant i 
dagens samhälle, något som kan handla om exempelvis mång-
fald och jämställdhet. En av de intervjuade menade att detta är 
”svårt när magasinen är fulla med allmogen”. Vissa länsmuseer 
har byggt om sina magasin eller planerar för detta, men för majo-
riteten kvarstår problemet.

I det sammanhanget blir även digitaliseringen av länsmuseernas 
samlingar en utmaning där samlingarnas omfång gör att det kan 
vara svårt att genomföra. Några av länsmuseicheferna uppger att 
de behöver mer personal med kompetens och kapacitet för att 
komma ikapp med både registreringar och digitalisering. Några 
få av länsmuseicheferna framhåller att arbetet med digitalisering 
har genomförts på ett bra sätt och att samlingarna nu är sökbara 
samlingar på nätet. 

Sammantaget finns det ett betydande investeringsbehov vid lan-
dets länsmuseer kopplat till förvaltning och tillgängliggörande av 
museernas samlingar. Något som kommer att kräva investeringar 
av finansiärerna utöver de ekonomiska åtaganden man redan gör.

Dokumentation 
Dokumentationen har fått ökad betydelse i länsmuseernas verk-
samhet. Detta handlar i stor utsträckning om en vilja att doku-
mentera sin samtid i form av fotografier och berättelser, snarare 
än att samla in föremål. Det är även angeläget att samla in och 
dokumentera berättelser från fler målgrupper. Flera av länsmu-
seicheferna framhåller att det är viktigt att få berättelser från fler 
målgrupper så att hela befolkningens historier representeras. 
Samtidigt som det finns en mer grundläggande frågeställning om 
vems historia som ska dokumenteras för kommande generatio-
ner. Även när det gäller dokumentationen menar flera av musei-
cheferna att det finns risk för nedskärningar när länsmuseerna 
måste effektivisera och omfördela resurser.

Forskning
För flertalet länsmuseer är det ett av de formella uppdragen att 
bedriva egen forskning. Av länsmuseicheferna är det några som 
uppger att man bedriver egen forskning vid museet. Det kan 
handla om att man har disputerad personal  och som del av sin 
tjänst har möjlighet att bedriva forskning. En av länsmuseerna 
har startat en forskarskola för att säkra att museet har forskar-
kompetens.

Flertalet av länsmuseicheferna uppger dock att man inte bedri-
ver egen forskning inom museets verksamhetsområde. Skälen till 
detta är bland annat resursmässiga, som följd av återkommande 
rationaliseringar och resursmässiga omprioriteringar är forsk-
ningen en av de verksamheter som i många fall har fått stryka på 
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foten. Ett annat, lika viktigt, skäl till avsaknaden av egen forsk-
ning vid länsmuseerna är enligt länsmuseicheferna att forsk-
ningen bör vara en del av en etablerad forskningsmiljö. Där ingår 
forskningen i ett större sammanhang, resursmässigt men också 
vad gäller forskningsområdet. Något som är en viktig förutsätt-
ning för kvalitet och höjd i forskningen. 

Flera av länsmuseicheferna uppger att man har samarbeten med 
forskare och forskningsmiljöer för kunskapsuppbyggnad och 
kring frågor och områden som är relevanta för en utveckling av 
länsmuseernas verksamhet. Utvecklingen av universitet och hög-
skolor på regional nivå ger också förutsättningar för samarbete 
med forskare och forskningsmiljöer på regional nivå på ett helt 
annat sätt än tidigare, någon som är viktigt vid en granskning av 
länsmuseernas behov av egen forskning. Samtidigt finns även 
frågetecken kring om det är forskning, såsom den bedrivs vid 
universitet och högskolor, som länsmuseerna ska bedriva inom 
ramen för sin verksamhet och sitt uppdrag.
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Avsnittet om länsmuseernas ekonomi och styrning har fokus på 
hur länsmuseichefer och övriga intervjuade ser på länsmuseer-
nas ekonomiska situation och det regionala sammanhanget för 
länsmuseernas verksamhet.

Länsmuseerna – en sektor med ekonomiska utmaningar
I efterkommande kapitel görs en analys av den ekonomiska 
utvecklingen för landets länsmuseer sedan 2003. Länsmuseer-
nas ekonomiska förutsättningar har också varit ett centralt tema 
i de intervjuer som genomförts. Intervjuerna med länsmuseiche-
ferna ger en entydig bild av en sektor som står inför återkom-
mande utmaningar att klara ekonomin och samtidigt erbjuda en 
kvalitativ och relevant verksamhet.

Länsmuseerna har överlag små ekonomiska marginaler och man 
ser ett ständigt återkommande gap mellan kostnader och intäk-
ter som följd av att anslagen inte ökar i samma takt som utgif-
terna. Länsmuseicheferna framhåller att man är fast i strukturer 
där 70-80 procent går till löner och 10-15 procent av budge-
ten går till hyror eller underhåll av stora byggnader och lokaler.  
Något som ger ett mycket begränsat utrymme för exempelvis 
utställningar och utveckling av verksamheten.

Tre orsaker till länsmuseernas ekonomiska situation framhålls 
särskilt: 

1, Statens begränsade uppräkning av anslaget till den regio-
nala kulturen genom samverkansmodellen,

2, Det ekonomiska läget i regionerna där länsmuseernas 
verksamhet i praktiken kan komma att ställas mot satsningar 
på vård och hälsa samt

3, Politikers förståelse för och vilja att prioritera länsmuseernas 
verksamhet. 

Det återkommande gapet mellan intäkter och kostnader har gjort 
att länsmuseerna har arbetat med olika strategier för att bibe-
hålla kvalitet i verksamheten och att klara av det omfattande och 
växande samhällsuppdraget. Det har handlat om att effektivisera, 
rationalisera, prioritera om i verksamheten, frigöra kapital genom 

att avyttra fonder och byggnader (i den utsträckning man har 
haft sådana tillgångar). Flertalet länsmuseer har utvecklat konfe-
rensverksamhet, restaurang och kafé samt butik, allt för att ha ett 
mer attraktiv erbjudande. Några har satsat på konsultverksam-
het, andra på sponsring av projekt och utställningar.

Oavsett vilka strategier och vilka vägval man har gjort för att han-
tera den ekonomiska situationen, och även för dom som varit 
bra på att finna extern finansiering, så menar samtliga länsmusei-
chefer att den ekonomiska situationen för länsmuseerna är skör. 
Man pekar på att det inte heller alltid ses som en merit om man 
lyckas få in externa medel utan att ”det känns som att vi blir straf-
fade med mindre anslag”. Länsmuseicheferna menar också att 
det finns faror med fokuseringen på att mobilisera ekonomiska 
resurser då det kan påverka verksamheten. I viisa fall kan det 
även upplevas som att det är ”viktigare att få in pengarna till 
lönerna än hur de kom in”.  

Länsmuseicheferna betonar att länsmuseernas breda samhälls-
uppdrag förutsätter ett tydligt åtagande från de offentliga aktö-
rerna för verksamhetens finansiering. Samtidigt kan vi se att det 
här finns lite olika argumentationslinjer. Vissa menar att ett alltför 
starkt beroende av extern uppdragsfinansiering som kan variera 
kraftigt från ett år till ett annat gör verksamheten sårbar, vilket gör 
att det måste finnas en stabilitet och långsiktighet i det offentliga 
åtagandet. Andra betonar den risk som ligger i att länsmuseerna 
blir alltför beroende av offentliga anslag som inte skrivs upp i takt 
med kostnadsutvecklingen. Något som kräver att länsmuseerna 
utvecklar externa intäktskällor som komplement till den offentliga 
finansieringen. Vi ser inte detta som två motstridiga synsätt på 
länsmuseernas finansieringssituation utan mer som ett uttryck för 
komplexiteten i arbetet med att få balans i ekonomin och samti-
digt utveckla verksamheten. Något som kräver att man arbetar på 
flera fronter samtidigt.

Länsmuseicheferna framhåller att det lättare att få anslag, pro-
jektpengar och sponsring för de delar av länsmuseernas verk-
samhet som är publik och synlig, som utställningar och program-
verksamhet. På samma sätt menar man att det är lättare att få 
stöd till investeringar för utveckla lokaler och magasin än för för-
valtning och drift av de investeringar som gör. Basverksamheten 
och den verksamhet som inte är lika publik och synlig, har svårare 

Ekonomi och styrning
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att attrahera tillskott av resurser. Detta gör att museerna i ökad 
utsträckning projektifierar verksamheten för att attrahera resur-
ser, vilket i sin tur kan innebära mindre av långsiktighet och stra-
tegisk styrning av verksamheten där man i stället blir mer inriktat 
på aktiviteter som kan attrahera extern finansiering.

Länsmuseicheferna framhåller att styrningen av verksamheten 
präglas av en ekonomiskt kortsiktig planeringshorisont, något 
som sammanhänger med budgetförutsättningarna i såväl stat, 
region och kommunal nivå. Den ekonomiska situationen med 
återkommande gap mellan kostnader och intäkter för länsmu-
seerna tenderar också att förstärka detta och försvåra ett lång-
siktigt och utvecklingsorienterat arbete. Detta då tid och energi 
”äts upp av ekonomiska problem, det är då svårt att vara strate-
giska och överblickande” samt att ”tiden går åt att jaga pengar 
och fokus hamnar fel”. I budgetförhandlingarna med region och 
kommun tenderar kulturen i praktiken att ställas mot satsningar 
på vård och omsorg. Flera av länsmuseicheferna är frågande till 
detta då ”infrastruktur och byggprojekt inte ställs mot vården, 
varför görs detta för kultur?” 

Förutsättningarna för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet är goda menar länsmuseicheferna. Det problem som 
länsmuseerna står inför handlar inte om brister i styrning eller 
möjligheterna att styra verksamheten utan problemet är budget-
förutsättningarna kopplat till länsmuseernas uppdrag. Samtidigt 
finns synpunkter om styrningen av länsmuseernas verksamhet 
där det finns uppfattningen att länsmuseerna skulle må bra av att 
tänka och agera som ett företag, ”det är inte farligt med ett visst 
mått av affärstänk”.
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De senaste 20 åren (något som accentueras med Sveriges 
inträde i EU) ser vi en ökad betoning på den regionala nivån 
och framväxten av samlad politik på regional nivå kring olika poli-
tikområden som exempelvis kultur. Som en del av detta ser vi 
ett ökat fokus på arbetet med regional utveckling och tillväxt, ett 
arbete som successivt har vidgats utanför traditionella områden 
som näringsliv, kompetensförsörjning och infrastruktur till att 
omfatta även andra politikområden som kultur. 

Genom kultursamverkansmodellen förändras också förutsätt-
ningarna för finansieringen av kulturverksamheten på regional 
nivå, där statens anslag tillförs regionerna som en samlad pott 
som man på regional nivå och med kommunalt stöd kan växla 
upp med egna anslag och göra en samlad bedömning hur med-
len skulle fördelas utifrån de kulturpolitiska prioriteringarna på 
regional nivå. Modellen har utvärderats och granskats i flera sam-
manhang och det finns också kritik mot hur modellen har funge-
rat. Här är det viktigt att konstatera att kultursamverkansmodellen 
är en viktig del i en utvecklingsprocess som sätter länsmuseerna 
i ett delvis nytt sammanhang, där regionala frågor och perspek-
tiv i ökad utsträckning får betydelse för museernas verksamhet.

Länsmuseichefernas syn på kultursamverkansmodellen och vad 
den inneburit för länsmuseerna är kluven. Kultursamverkansmo-
dellen har bidragit till att stärka samarbetet med huvudmännen 
på regional och kommunal nivå. En svårighet i sammanhanget är 
att kulturfrågorna trots allt inte har så stark ställning i de regio-
nala organisationerna och tenderar att bli nedprioriterade relativt 
exempelvis frågor som rör vård och omsorg. Kultursamverkans-
modellen, menar man, har bidragit till att lyfta mindre verksamhe-
ter inom kulturområden. Samtidigt har det inneburit att det är fler 
aktörer som ska ta del av de medel som står till buds och läns-
museicheferna menar att detta har drabbat länsmuseerna som 
därmed fått sämre ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 
Man menar också att modellen innebär en större osäkerhet för 
hur anslagen kommer att se ut år för år och att det fortfarande 
finns oklarheter kring modellen som motiverar ett omtag på poli-
tisk nivå. 

Kultursamverkansmodellen har bidragit till att inlemma länsmu-
seerna i förvaltningen på regional nivå. Samarbetet och dialo-
gen mellan länsmuseerna och kulturansvariga på regional nivå 

bedöms fungera väl, något som framkommer i intervjuerna både 
med länsmuseicheferna och kulturansvariga. De kulturansvariga 
är också i stor utsträckning insatta i länsmuseernas verksam-
het. Även när det gäller synen på länsmuseernas ekonomiska 
situation får vi bilden av att det finns en gemensam insikt om de 
utmaningar som länsmuseerna står inför, även om tjänstemännen 
och länsmuseicheferna genom sina olika roller kan ha lite olika 
perspektiv på situationen.

Det finns även mer kritiska synpunkter kring samverkansmodel-
len och länsmuseerna som en del av en regional kulturpolitik. 
Samverkansmodellen har fört med sig ytterligare administration 
genom att en planeringsnivå har skapats mellan länsmuseerna 
och de politiska beslutsfattarna. Något som i sig är kostnadsdri-
vande men också innebär att länsmuseerna inte på samma sätt 
har direkt kontakt med de politiska beslutsfattarna.

Kultursamverkansmodellen har också inneburit att den direkta 
kontakten man hade med den statliga sektorsmyndigheten har 
försvagats. Länsmuseicheferna upplever att de inte längre har 
samma tillgång till den kompetens och överblick som finns på 
nationell nivå, något som kan leda till att länsmuseerna blir mer 
regionalt introverta.

Länsmuseicheferna menar också att det finns ett behov av ökad 
kunskap om länsmuseernas verksamhet både på lokal och regio-
nal nivå för att kunna dra nytta länsmuseernas kompetens inom 
olika områden som kulturmiljö, byggnadsvård och arkeologi. En 
ökad kunskap om vad länsmuseerna erbjuder och betyder fram-
håller länsmuseicheferna som avgörande för politiska beslut som 
går länsmuseernas väg. Samtidigt är det flera som menar att det 
kan vara svårt att kommunicera med politikerna och menar att 
”det är svårt att få pengar då de inte riktigt förstår allt vi gör”. 
Något som tyder på att det kan finnas kommunikationsglapp 
mellan länsmuseerna och politikerna på lokal och regional nivå. 
Detta kan handla om att det kan vara svårt att konkretisera läns-
museernas breda samhällsuppdrag i ett tydligt erbjudande och 
nytta för olika målgrupper.

Det regionala sammanhanget
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Den bild av länsmuseernas situation som framkommer i studien 
är komplex och lite paradoxal. Studien ger en ganska dyster bild 
av länsmuseernas ekonomiska situation med återkommande gap 
mellan intäkter och kostnader. Något som har krävt effektivise-
ring, rationalisering och omprioriteringar i verksamheten och som 
inneburit att delar av länsmuseernas verksamhet står inför stora 
ekonomiska utmaningar. Bilden av länsmuseernas ekonomiska 
situation framkommer också i analysen av länsmuseernas ekono-
miska utveckling i efterföljande kapitel.  

Samtidigt visar studien på en stor tilltro till länsmuseernas sam-
hällsuppdrag och de möjligheter länsmuseerna har att bidra till 
utveckling och attraktivitet på regional nivå och fungera som en 
viktig arena för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Trots 
den problembild som finns kring länsmuseernas situation finns 
det en framtidstro och optimism där flera länsmuseichefer fram-
håller att man är mitt uppe i ett förändringsarbete där man arbe-
tar med framtidsvisioner för museet med syfte att utveckla såväl 
arbetsformer som erbjudandet till samhället i stort och till olika 
målgrupper. I det sammanhanget är det flera som framhåller vik-
ten av att utveckla dialogen med omvärlden för att det ska bli tyd-
ligt vad länsmuseerna erbjuder och står för. En av de intervjuade 
betonade att länsmuseerna måste ”bli bättre på att tala för vår 
sak […] vår ställning är inte självklar längre”.

Den fortsatta utvecklingen av länsmuseerna handlar om en rad 
olika insatser och åtgärder. Fyra bredare och mer generella stra-
tegier för länsmuseernas utveckling framkommer i studien:

• Utveckling av den egna rollen och arbetssättet för att forma 
en verksamhet som möter krav och förväntningar från målgrup-
perna och för att hantera de utmaningar som finns vad gäller 
finansiering av verksamheten.

• Utveckling av kommunikation av verksamhet/kompetensen 
utåt mot olika målgrupper för att tydliggöra erbjudandet och 
nyttan.

• Samarbete mellan museer för att dela kompetens och kost-
nader och skapa förutsättningar för bredare satsningar, något 
som kan handla om gemensamma lösningar för exempelvis 
samlingarna.

•  Samordning inom sektorn som helhet kring centrala funktio-
ner och behov, ett sådant område rör digitaliseringen där en 
gemensam satsning skulle vara effektiv och bidra till ökad till-
gänglighet.

Vägen vidare
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I denna del redovisas en analys av ekonomiska utvecklingen 
för länsmuseerna sedan 2003. Inledningsvis redovisas några 
metodfrågor kring den kvantitativa analysen.

Den kvantitativa analysen baseras på data som Kontigo har tagit 
del av genom Myndigheten för Kulturanalys. En genomgång av 
data har visat att centrala variabler mäts på olika sätt på olika 
museer och/eller att mätmetoderna varierar över tidsserien, där-
för har data på flera variabler uteslutits ur analysen. För flera vari-
abler saknas data för flera år eller museum; för vissa variabler 
har det saknats data i sådan omfattning att variabeln inte kunnat 
användas i analysen. För variabler där data saknas för något eller 
några enstaka år har vi imputerat data. 

Imputering innebär att vi ersätter saknade värden med uppskat-
tade värden för att kunna göra en fullständig analys. Vi har impu-
terat värden enligt snitt för de tre föregående åren, räknat från 
året med saknat data, med befintligt data. Vi har inte imputerat 
bakåt (dvs baserat på data från år framåt i tiden) annat än undan-
tagsvis då detta bedömts vara nödvändigt för att få en rimlig bild 
av en variabels utveckling över tid. Vi har också gjort indexeringar 
av TPI och personalkostnader där vi använt oss av gängse index-
eringsmetoder. Framskrivningar och prognoser baseras på linjära 
trender. 

För Kulturparken Småland, som består av Smålands museum/
Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs lantbruks-
museum, Kronobergs slottsruin och Kulturarvscentrum Småland 
samt ångbåten Ångaren Thor avser siffrorna 2003-2007 endast 
Smålands museum. From 2011 ingår Smålands museum redo-
visning i Kulturparkens. Stiftelsen Hallands museum delades 
upp i tre enheter 2009. För en enhetlig redovisning har dessa 
behandlats som en enhet under hela perioden. 

En central del av den kvantitativa analysen är de tre grupper av 
museum vi skapat. Utifrån en principalkomponentanalys (PCA) 
har en klustring (gruppering) gjorts av museerna där vi genom 
PCA hittat korrelationsstrukturer bland museerna baserat på fyra 
variabler. De museer som har en stor samvarians på dessa vari-
abler har hamnat i samma sk. kluster. 

De fyra variabler som klustringen baserats på är utvecklingen 
av intäkter, utvecklingen av personalkostnader, utvecklingen av 
regional och kommunal finansiering som andel av total finansie-
ring samt budgetbalans. Alla museer ingår i ett kluster (refereras 
hädanefter till som grupper) förutom Blekinge museum vars vär-
den avviker på ett sådant sätt att det kan betraktas som en outlier. 
I den sammanfattande analysen ingår dock Blekinge museum i 
de delar där data för museet inte bedömts snedvrida analysen. 

Vi använder oss av några termer i analysen som kan vara bra att 
känna till:

Nominellt – Siffrorna är inte justerade för inflation utan anges i 
löpande priser.

TPI – Tjänsteprisindex, mått på prisutvecklingen i tjänstesektorn. 
Motsvarar KPI men mäter endast prisutvecklingen för tjänster.

Realt – Siffrorna är justerade för inflation. Samtliga reala siffror är 
justerade i fasta priser i 2003 års penningvärde.

Vi kommer titta på museerna som en grupp, alltså alla museum 
tillsammans, och sedan spegla analysen på gruppnivå – dvs 
enligt de tre grupperna ovan.

LÄNSMUSEERNAS 
EKONOMISKA UTVECKLING 

– RESULTAT AV DEN 
KVANTITATIVA STUDIEN

Metodfrågor



Ovan: Diagram 1. Utvecklingen av intäkter och kostnader (realt). 

Nedan: Diagram 2.  Löneutvecklingen för tjänstemän inom kultur, utbildning och service jämfört med utvecklingen av 
personalkostnader på landets länsmuseer.
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Länsmuseerna har expanderat i reala termer under perioden 
2003-2014 men man kan urskilja två expansionsfaser och en 
nedskärningsfas. Under 2006-2007 ökade museerna såväl 
intäkter som kostnader, vilket följdes av nedskärningar 2008-
2011 och ännu en expansionsfas 2012-2014. Tydligt är att 
museernas intäkter är relativt rörliga och kan skilja mycket från 
år till år när vi tittar på generella trender för museerna. Till exem-
pel ökade intäkterna med 12,7 procent från 2005 till 2007; för 
ett enskilt museum innebär en sådan förändring naturligtvis en 
betydande förändring av verksamheten på två år. Eftersom detta 
är siffror på aggregerad nivå (sammantaget för samtliga museer) 
finns dessutom mer extrema exempel på museinivå.

Regional och kommunal finansiering som andel av museernas 
totala finansiering har legat relativt stabilt runt eller strax över 40 
procent – men sedan 2010 går det att urskilja en tydlig ökning 
av den andelen till runt 50 procent. Det är främst ökning av det 
regionala stödet som ligger bakom den totala ökningen. Sedan 
2007 har dessa intäkter ökat med i snitt 46 procent per museum, 
en ökningstakt som ligger 37 procentenheter över TPI. Samtidigt 
har den kommunala uppskrivningstakten av stödet till museerna 
legat i linje med TPI för samma tidsperiod. 

De kommunala intäkterna utgör ungefär 14-18 procent av de 
totala museiintäkterna men varierar kraftigt mellan museerna. För 
det museum som har den största kommunala delfinansieringen 
2014 utgjorde kommunens medel nästan 44 procent av de 
totala anslagen medan ett par museum inte fick någon kommunal 
finansiering alls. Medan regionala anslag 2003 utgjorde knappt 
26 procent av de totala intäkterna har de successivt ökat i bety-
delse för museerna sedan 2007-2008. 2014 utgjorde regionala 
medel drygt 31 procent av samtliga intäkter. 

Av de egna intäktskällor som museerna redovisar är uppdragsin-
täkter den största; det är dessutom den enda post som det finns 
relativt fullständig statistik för som täcker hela den studerade 
perioden. Uppdragsintäkterna har varit relativt stabila 2003-
2014 på mellan sex och sju miljoner per museum och år, vilket är 
ungefär samma siffror som för det kommunala stödet. Även som 
andel av de totala intäkterna har uppdragsintäkterna varit relativt 
stabila runt 15 procent. 

Museerna har minskat sina personalkostnader sedan 2003 i 
nominella termer. Det innebär en betydande minskning av per-
sonalkostnaderna i reala termer; med en bibehållen personal-
styrka och löneökningar i linje med kultursektorn i övrigt skulle 
personalkostnaderna ökat med 22,8 procent. Orsakerna till 
detta handlar om en sämre löneutveckling vid länsmuseerna än i 
branschen som helhet och att personalstyrkan har minskats. Dia-
gram 2 visar att personalkostnaderna för landets länsmuseer har 
haft en sämre utveckling än lönerna för tjänstemän inom kultur, 
utbildning och service. En analys av utvecklingen av årsarbets-
krafter vid länsmuseerna baserat på statistik från Myndigheten 
för Kulturanalys visar att årskrafterna vid länsmuseerna har mins-
kat sedan 2003.  

Vi ser också att personalkostnaderna minskat trots att kostna-
derna generellt ökat över tidsperioden; personalkostnadernas 
andel av de totala kostnaderna har alltså minskat. Vad museerna 
lägger pengarna på istället är svårt att säga eftersom det saknas 
statistik per kostnadspost (med undantag för lokal- och perso-
nalkostnader) innan 2012. Vi kan dock urskilja att en viktig del av 
rationaliseringarna på museerna har skett genom minskningar av 
personalstyrkan och genom att hålla löneökningar nere.

Utvecklingen som helhet



Ovan: Diagram 3. Utvecklingen av intäkter och kostnader (realt). 

Nedan: Diagram 4. Utvecklingen av intäkter och kostnader (realt) 2007-2014.
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Som nämndes i inledningen till detta kapitel så kan länsmuse-
erna klustras i tre grupper med följande kännetecken:

Grupp 1: Kännetecknas av goda resultat i termer av budget-
balans.

Grupp 2: Kännetecknas av en ökande andel regional och kom-
munal finansiering av total finansiering och en långsam eller 
negativ utveckling av intäkter och personalkostnader.

Grupp 3: Kännetecknas av hög utveckling av intäkter och per-
sonalkostnader.

Diagram 3 visar hur de tre grupperna skiljer sig åt när det gäller 
utveckling av intäkter och kostnader och att grupperingarna blir 
tydliga efter 2007. 

Fram till 2007 ligger grupperna nära varandra när det gäller 
intäkts- och kostnadsutveckling men om man tittar närmare på 
siffrorna bakom graferna går det redan innan 2007 att urskilja 
vissa trender – Grupp 2 har högst intäkter av alla grupper 2003 
men fyra år senare har gruppen de lägsta intäkterna. Grupp 2 har 
under dessa år en marginellt men tydligt lägre intäktsökning än 
övriga två grupper – gruppen ökar sina intäkter mindre än övriga 
grupper när intäkterna generellt ökar och minskar intäkterna mer 
än övriga grupper de år intäkterna generellt minskar.
 
Under 2003-2007 ökar Grupp 1 intäkterna i reala termer med 
35,6 procent, Grupp 2 ökar sina intäkter med 3,6 procent och 
Grupp 3 med 9,8 procent. Den höga siffran för Grupp 1 mins-
kar till 13,3 procent om man utesluter 2003. Grupp 2 och 3 
har kostnadstrender som ligger knappt fyra procentenheter över 
intäktstrenderna 2003-2007. Om man utesluter 2003 har även 
Grupp 1 snabbare ökande kostnader än intäkter. Förutom att 
detta indikerar stora skillnader i hur hög utsträckning museerna 
har expanderat sin verksamhet innebär det också skillnader i 
hur mycket den relativa budgetbalansen förändras. För Grupp 
2 innebär en kostnadsutveckling på knappt fyra procentenheter 
över intäktsutvecklingen att kostnaderna ökar mer än dubbelt så 
fort som intäkterna – för Grupp 1 och 3 som ökar sina intäkter 
snabbare innebär den snabba kostnadsutvecklingen inte att den 
relativa budgetbalansen påverkas i lika hög utsträckning.

Från 2007 kan vi se hur tre grupper utkristalliserar sig, se diagram 
4 som visar utvecklingen från 2007. Samtliga grupper har lägre 
intäkter 2008 än året innan, en trend som fortsätter för Grupp 1 
och Grupp 2 men som vänds redan året därpå för Grupp 3. För 
Grupp 1 och 2 fortsätter den negativa intäktsutvecklingen fram 
till 2011 respektive 2012. Dessutom minskar Grupp 2 sina in-
täkter och kostnader betydligt snabbare än Grupp 1 och Grupp 
3. För Grupp 3 tycks avbräcket 2008 vara en del i den rörlighet 
som finns i verksamheten över hela den studerade perioden sna-
rare än startskottet för en period av nedskärningar.

Det innebär att de trender som börjat märkas redan tidigare 
från 2007 resulterar i tre tydliga grupper av museer; Grupp 2 
minskar intäkterna med 13,4 procent 2007-2014 och Grupp 3 
speglar den utvecklingen med en ökning av sina intäkter med 
17,8 procent under samma period. Grupp 1 utgör en slags mel-
langrupp med intäktsminskningar på drygt 2 procent. Samtidigt 
har samtliga grupper en kostnadsutveckling som ligger under 
intäktsutvecklingen; detta gäller särskilt grupp 2 och 3 vilket 
gör att de vänder sina budgetunderskott till ett budgetöverskott 
2007-2014. Grupp 1 utmärker sig genom att hålla en balanserad 
budget över den studerade perioden och museerna i den grup-
pen har, i snitt, ett budgetöverskott för samtliga år efter 2005. 

Den stora skillnaden mellan grupperna handlar alltså inte om 
huruvida de kunnat hålla en balanserad budget, utan i vilken 
utsträckning de kunnat expandera respektive tvingats skära i sin 
verksamhet. 

Grupp 3 sticker ut som den grupp som kunnat expandera och 
utveckla sin verksamhet; i reala termer har man ökat sina utgifter 
med drygt 27 procent 2003-2013 och man är den enda grupp 
som kunnat fortsätta denna expansion efter 2007. Grupp 1 har 
haft en budget i balans under hela tidsperioden och har kun-
nat expandera verksamheten över tidsperioden som helhet men 
tvingats skära ner något efter 2007. Grupp 2 har endast haft ett 
år då man signifikant expanderat (2007) – i övrigt har man skurit 
ned verksamheten under hela perioden. Detta gäller i synnerhet 
efter 2007 då museerna i Grupp 2 i snitt minskat sina kostnader 
med nästan en femtedel.

Tre grupper av länsmuseer



Ovan: Diagram 5. Finansiering från region och kommun som andel av totala intäkter.

Nedan: Diagram 6.  Totala intäkter (nominellt) samt kostnadsutveckling enligt TPI.



Ovan: Diagram 7. Utvecklingen av uppdragsintäkter (realt), 2006 och 2007 uteslutna.

Nedan: Diagram 8.  Utvecklingen av personalkostnaderna jämfört med löneutvecklingen för tjänstemän inom kultur, utbildning 
och service. Uppifrån ser vi först grafen för löneutveckling i sektorn, sedan grafen för Grupp tre och grafen för Grupp ett samt 
längst ner grafen för Grupp två. I jämförelsen har löneutvecklingen utgått från värde 100. För tjänstemän inom kultur, utbildning 
och service är värdet år 2014 uppe i 122,8. För grupp tre är motsvarande siffra 107,9, för grupp ett 92,3 och för grupp två 81,3.



Ovan: Diagram 9. Utvecklingen av intäkter och kostnader (realt). 
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De kommunal-regionala anslagen som andel av de totala intäk-
terna har ökat kraftigt för Grupp 2 sedan 2010. Grupp 1 och 
Grupp 3 har en likartad utveckling när det gäller den regional-
kommunala finansieringen och trenden för dem är relativt sta-
bil. Sammantaget har regional-kommunal finansiering fått ökad 
betydelse för samtliga grupper.

Grupp 2 urskiljer sig alltså även som den grupp som är mest 
beroende av medel från region och kommun. Så har det dock 
inte alltid varit; Grupp 2 hade fram till 2011 den lägsta ande-
len regional-kommunal finansiering men ökade andelen kraftigt 
2010-2013 från 38 procent till 57 procent. Grupp 1 och 3 har 
haft en mer stabil andel regional-kommunal finansiering på mel-
lan 40 och 50 procent av de totala intäkterna. 

När vi tittar separat på den regionala respektive den kommunala 
finansieringen ser vi återigen samma mönster för den regionala 
finansieringen för Grupp 2 med kraftiga uppskrivningar av det 
regionala stödet från 2010; detta kombineras med minskande 
intäkter generellt vilket gör att gruppens beroende av reg-
ionerna ökar. De kommunala uppskrivningarna ligger däremot 
i linje med TPI. Ökningen av det regional-kommunala stödets 
andel av intäkterna för Grupp 2 beror alltså på en hög regional 
uppskrivningstakt och generella intäktsminskningar som gör att 
det regionala stödets andel av de totala intäkterna ökar snabbare 
än själva stödet.

Diagram 9 visar ett hypotetiskt scenario där vi tittar på hur läns-
museernas ekonomi hade sett ut med faktiskt intäktsutveckling 
och kostnader som skrivits upp i samma takt som tjänstepriserna 
ökat. Scenariot innebär alltså att man hade haft en intakt verk-
samhet som varken varit föremål för expansion eller rationalise-
ringar. Med faktiska intäkter hade då Grupp 3 ökat sitt budgetö-
verskott kraftigt, Grupp 1 hade haft en intäktskurva som legat i 
linje med eller över kostnadskurvan medan Grupp 2 hade haft ett 
budgetunderskott för samtliga år förutom 2003 och 2007 – ett 
underskott som ökar kraftigt under 2007-2014. 

Detta scenario visar vad som hänt om museerna inte anpassat 
sin verksamhet och sina kostnader efter intäkterna. I verkligheten 
har Grupp 3 inte har något stort budgetöverskott för något år 
eftersom man expanderat i linje med intäktsökningarna. Grupp 2 
har även de i huvudsak en budget i balans då man gjort kraftiga 
rationaliseringar. Den enda grupp museer vars faktiska kostnads-
ökningar ligger relativt nära den TPI-baserade kostnadsprogno-
sen i diagram 6 är museerna i Grupp 1; dock har de haft kost-
nadsökningar som legat under utvecklingen av TPI efter 2007.

Uppdragsintäkterna för Grupp 2 speglar anslagen från region 
och kommun och utgör också en förklaring till gruppens generella 
intäktsminskningar – trots att museerna i gruppen fortfarande 
drar till sig störst uppdragsintäkter har den kraftiga minskningen 
av dessa intäkter varit av stor ekonomisk betydelse för dessa 
museer. För Grupp 1 och Grupp 3 har uppdragsintäkterna stått 

för ungefär 9-13 procent av de totala intäkterna; uppdragsintäk-
terna motsvarade 2003 nästan en tredjedel av de totala intäk-
terna för Grupp 2. Denna andel har sedan minskat till knappt en 
femtedel och minskningen i absoluta tal är ännu större eftersom 
gruppen samtidigt har fått minskade intäkter totalt. 

Dock har uppdragsintäkterna stabiliserats sedan 2009 medan 
de totala intäktsminskningarna för gruppen har fortsatt; efter 
2009 är uppdragsintäkterna alltså inte förklaringen till gruppens 
intäktsminskningar. För Grupp 2 och Grupp 3 ligger trenderna 
återigen nära varandra och är ganska stabila över perioden. 
Dock är uppdragsintäkterna mer rörliga på årsbasis än andra 
intäktskällor även för dessa museer.

Utvecklingen av personalkostnaderna på klusternivå speglar 
utvecklingen av kostnaderna för grupperna i övrigt. Grupp 3 
har ökat sina personalkostnader medan Grupp 1 och Grupp 2 
minskat sina kostnader för personal; detta gäller återigen särskilt 
Grupp 2.

Vår prognos visar hur museernas ekonomi kommer se ut om 
intäkterna följer nuvarande trend samtidigt som kostnaderna 
skrivs upp med TPI. Samtliga grupper ökar sina intäkter nomi-
nellt men för två av grupperna blir intäktsökningarna mycket mar-
ginella vilket innebär att det inte blir möjligt att behålla befintlig 
verksamhet intakt förutsatt att löner och övriga kostnader ökar 
enligt TPI. Både Grupp 1 och Grupp 2 får problem och störst 
budgetunderskott får Grupp 1. Det beror på att intäktsökningarna 
som prognosen baseras på för Grupp 1 avtar mot den studerade 
periodens slut samt att gruppen har ett något sämre utgångs-
läge med sämre budgetbalans i snitt 2014. Detta innebär att 
med nuvarande låga intäktsökningar får den grupp museer som 
tidigare varit bäst på att hålla budgeten i balans störst budget-
underskott och enligt vår prognos har museerna i Grupp 1 i snitt 
ett budgetunderskott på 3,4 miljoner 2024. Något bättre ser det 
ut för Grupp 2 som då har ett budgetunderskott på drygt 1,6 
miljoner. För Grupp 3, som hittills haft en budget i balans, inne-
bär en kostnadsökning enligt TPI istället ett växande överskott 
eftersom intäkterna ökar snabbare än TPI. Om nuvarande trend 
fortsätter skulle det innebära ett överskott på drygt 3,3 miljoner 
per museum och år 2024. För Grupp 3 finns alltså ett utrymme 
för expansion och investeringsökningar.
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Det typiska Grupp 1-museet är ekonomiskt ansvarstagande men 
har fått se verksamheten skäras ner de senaste åren. Eftersom 
man har haft svårt att öka intäkterna har man fått rationalisera i 
andra delar av verksamheten och om man ska bevara sin verk-
samhet och hålla en balanserad budget med nuvarande intäkts-
trend krävs rationaliseringar eller – omvänt – att man får ökade 
intäkter. Grupp 1 är också den grupp som tydligast följer tren-
den med minskande intäkter efter 2007 där Grupp 3 fortsätter 
expandera sin verksamhet, Grupp 2 fortsätter att rationalisera 
och trenden vänder för Grupp 1 som tidigare kunnat expandera 
sin verksamhet.

Museerna i Grupp 2 lever med återkommande rationaliseringar 
där nedskärningarna i verksamheten möjligen också har lett till 
att möjligheterna att öka sina intäkter genom utbyggd uppdrag-
sverksamhet har varit små. Museerna i gruppen har den mest 
omfattande uppdragsverksamheten och har fått stora anslagsök-
ningar från regionalt håll men deras totala intäkter minskar fortfa-
rande. Minskningen av uppdragsintäkter är en delförklaring men 
förklarar inte de minskande intäkterna de senaste åren; här krävs 
bättre statistik på intäktskällor och en fördjupad analys för att se 
vilka intäktskällor det är som försvunnit.

De poster som särredovisas i museernas statistik som vi inte 
redogjort för i denna analys representerar bara en mycket liten 
del av museernas intäkter. Tydligt är också att Grupp 2 blivit mer 
och mer beroende av de regionala anslagen för att ekonomin ska 
gå ihop.

Grupp 3 är den expansiva gruppen och förutsatt nuvarande 
intäktsökning kommer denna expansion att kunna fortsätta; man 
har dessutom inget tydligt beroende av en enskild intäktskälla 
vilket gör att förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi 
för dessa museer är goda. 

Det finns en stark rörlighet i de egna intäkterna, där uppdrag, för-
säljning, entréavgifter och sponsring ingår. Samma sak gäller för 
EU-medel som inte är någon stor post för de flesta museum men 
som för enskilda år för enskilda museum kan vara en betydande 
post. Uppdragsintäkter är som tidigare sagts den klart största av 
dessa poster men dessa intäkter varierar kraftigt beroende på de 
satsningar inom kulturmiljö, kulturarvsvård och turism som görs 

lokalt och regionalt och förstås också på infrastruktursatsningar 
där särskilt uppdragsarkeologin är av betydelse. Långsiktigheten 
i den ekonomiska planeringen är därför beroende av stabila och 
förutsägbara offentliga medel.

Summering
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Kontigo har i den här studien granskat länsmuseernas situation. 
Dels har vi genom intervjuer med länsmuseichefer, ansvariga på 
regional nivå för kulturfrågor samt nationella experter och fors-
kare sökt få en bild hur man ser på länsmuseernas uppdrag och 
verksamhet och vilka utmaningar man står inför. Dels har vi ana-
lyserat länsmuseernas ekonomiska utveckling sedan 2003, där vi 
också försökt simulera hur den ekonomiska utvecklingen för de 
kommande tio åren kan komma att gestalta sig.

I den studie kring Värmlands Museum som genomfördes våren 
2015 framfördes att vi riskerar att få en institutionsdöd de när-
maste tio åren bland länsmuseerna. Detta som följd av de eko-
nomiska utmaningar som museerna står inför och de svårigheter 
man har att täcka de kostnader man har för verksamheten. Något 
som för många har inneburit återkommande rationaliseringar och 
omprioriteringar i verksamheten där man så långt möjligt har sökt 
undvika att detta drabbar den publika verksamheten och möjlig-
heten att besöka museet för att ta del av utställningar och aktivi-
teter. Uttalandet är drastiskt och frågan är om det i utvecklingen 
av länsmuseernas ekonomi och verksamhet finns något som talar 
för att vi riskerar möta en sådan utveckling.

Analysen av den ekonomiska utvecklingen för länsmuseerna 
visade att dessa kan klustras i tre olika grupper. Grupper som 
skiljer sig åt vad gäller den ekonomiska utvecklingen sedan 2003 
och också, vilket kanske är mer intressant i sammanhanget, har 
olika förutsättningar att möta de utmaningar som finns när det 
gäller ekonomi och verksamhet de kommande åren. De tre grup-
perna har följande kännetecken:

• Grupp 1: Goda resultat i termer av budgetbalans.

• Grupp 2: Snabb utveckling av den regionala och kommunala 
andelen av total finansiering och en låg utveckling av intäkter 
och personalkostnader.

• Grupp 3: Hög utveckling av intäkter och personalkostnader.

Analysen visar att det är främst grupp 2 (samt i viss mån även 
grupp 1) som har haft en svår ekonomisk utveckling under peri-
oden och som också står inför stora ekonomiska utmaningar 
framöver. Det är också i denna grupp vi kan finna museer som, 

om inte den regionala och kommunala finansieringen fortsätter 
att öka, står inför fortsatta behov att återkommande minska sina 
kostnader. Samtidigt innebär de återkommande nedskärning-
arna och omprioriteringarna att det på sikt kan bli svårt att driva 
verksamheten med en kvalitet och ambition som gör att länsmu-
seet är relevant och attraktivt i samhället. Något som kan leda 
till minskade besökssiffror och därmed minskad legitimitet hos 
finansiärerna på lokal och regional nivå.

De skilda utvecklingsmönster i ekonomiskt hänseende som de 
tre grupperna av museer representerar medför också att det kan 
utvecklas verksamhetsmässiga skillnader mellan länsmuseerna. 
I praktiken kan detta innebära att länsmuseerna har olika förut-
sättningar att hantera sitt samhällsuppdrag. Samhällsuppdraget 
är brett och inte formaliserat i egentlig mening, men utvecklingen 
väcker trots detta frågor kring hur man ska se på denna utveck-
ling ur ett nationellt kulturpolitiskt perspektiv. 

Skillnader och profilering mellan länsmuseerna som har sin 
grund i regionala prioriteringar och förutsättningar är viktiga för 
att länsmuseerna ska vara relevanta i en regional kontext. Sam-
tidigt innebär de framväxande skillnaderna mellan länsmuseerna 
vad gäller ekonomisk bärkraft att förutsättningarna för länsmuse-
erna att hantera sitt samhällsuppdragen kan komma att variera. 
En viktig fråga blir därför – vilka krav och förväntningar kan ställas 
på ett länsmuseer när det gäller att leva upp till det samhällsupp-
drag som länsmuseerna i praktiken har. Och är detta enbart en 
regional fråga eller är det också en fråga där det är viktigt att det 
finns ett nationellt perspektiv.

UTREDARNAS SLUTORD
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Länsmuseichefer/institutionschefer
Anki Dahlin, Museichef, Kulturen i Lund  
Marianne Dahlquist, Förvaltningschef Västarvet 
Hanna Eklöf, Museichef, Västergötlands museum 
Carl-Magnus Gagge, Länsmuseichef/Landsantikvarie, 
Västmanlands läns museum 
Ulrica Grubbström, VD, Länsmuseichef, Västerbottens museum 
Åsa Hallén, Länsmuseichef/Landsantikvarie Värmlands Museum 
Eva Hansen, bitr. Museichef, Malmö museer 
Curry Heimann, Museichef, Hallands kulturhistoriska museum 
Olof Hermelin, Museichef, Östergötlands museum 
Magnus Jensner, Länsmuseichef, Hallands Konstmuseum 
Lennart Johansson, Länsmuseichef, VD, Kulturparken Småland 
Peter Johansson, Museichef, Vänersborgs museum / Västarvet 
Anders Johnsson, Museichef/landsantikvarie, Länsmuseet 
Gävleborg 
Hans Kindgren, Chef, Bohusläns museum / Västarvet 
Annelie Kurttila, tf. Länsmuseichef, Stockholms läns museum 
Håkan Liby, Länsmuseichef/Landsantikvarie, Upplandsmuseet 
Karin Lindvall, Länsmuseichef, Sörmlands museum 
Jan-Erik Lundström, tf. länsmuseichef, Chef för Landstingets 
konst Norrbottens museum 
Barbro Mellander, Museichef/Landsantikvarie i Skåne, 
Regionmuseet Kristianstad 
Örjan Molander, Länsmuseichef/Landsantikvarie, Kalmar läns 
museum 
Sergei Muchin, Museichef, Jönköpings läns museum 
Lars Norling, tf. Museichef, Örebro läns museum 
Robert Olsson, Länsmuseichef, Murberget, Länsmuseet 
Västernorrland 
Jan Raihle, Länsmuseichef/Landsantikvarie, Dalarnas museum 
Erik Rosengren, tf. landsantikvarie, Kulturmiljö Halland 
Marcus Sandekjer, Museichef, Blekinge museum 
Lars Sjösvärd, Länsmuseichef/Landsantikvarie, Gotlands Museum 
Gunilla Stenberg, Museichef, Hälsinglands Museum 
Henrik Zipsane, Museichef/Landsantikvarie, Jamtli 

Regionala företrädare
Maria Agestam, Områdesansvarig, kultur och design, 
Regionförbundet i Kalmar län 
Eva Bergquist, Chef för kulturförvaltningen, Stockholms läns 
landsting 

Björn Ahlsén, Kulturavdelningschef, Region Gotland 
Anne Hederén, Kulturchef, Region Östergötland 
Gun Hedlund, Kultur- och kompetensdirektör, Region Gävle-
borg 
Lena Karlström, Kulturchef, Landstinget Västmanland  
Ola Kellgren, Regionkulturchef, Region Västerbotten
Malin Lagergren, Kultur- och bildningschef, Landstinget Dalarna  
Elisabeth Lax, fd. Chef kultur och bildning, Norrbottens läns 
landsting 
Märta Molin, Kulturchef, Landstinget Västernorrland 
Erica Månsson, Chef för kultur och fritid, Växjö Kommun 
Ulf Nordström, Kulturchef, Region Värmland 
Eva Nyhammar, Kulturchef, Region Halland 
Mikael Palo, Förvaltningschef kultur och utbildning, Landstinget 
Sörmland 
Ingrid Printz, Områdeschef kultur, Region Jämtland 
Staffan Rydén, Kulturchef, Västra Götalandsregionen
Anna Söderbäck, Kulturdirektör, Landstinget i Uppsala län
Malena Sandgren, Chef kultur och fritid, Region Blekinge 
Carl-Johan Sjöberg, tf. Utbildnings- och kulturdirektör, Region 
Jönköpings län 
Gitte Wille, Kulturchef, Region Skåne
Rikard Åslund, Områdeschef Kultur och ideell sektor, Region 
Örebro län

Experter
Peter Aronsson, professor, historia, Linnéuniversitetet 
Göran Björnberg, konsult, Björnberg productions
Christer Gustafsson, professor, kulturarvsfrågor, Uppsala 
universitet
Yvonne Hagberg, ordförande, Länsmuseernas samarbetsråd 
Harald Jacobsen, Museichef, Anno Museum 
Maria Jansén, Överintendent,  Historiska museet, ordf. 
Riksförbundet Sveriges Museer
Lars Lindqvist, Professor, entreprenörskap, Linnéuniversitetet 
Per-Olof Remmare, Ansvarig upplevelsenäringen, Tillväxtverket 
Christina Rådelius, Ansvarig för besöksnäring, Tillväxtverket
Klara Tomsson, Utredare, Myndigheten för Kulturanalys 
Erik Åström, Koordinator för kultursamverkansmodellen, 
Kulturrådet

KÄLLOR OCH BILAGOR

Intervjupersoner



46

Blekinge museum
Bohusläns museum
Dalarnas museum
Gotlands Museum
Hallands Konstmuseum
Hallands kulturhistoriska museum
Hälsinglands Museum 
Jamtli
Jönköpings läns museum
Kalmar läns museum
Kulturen i Lund
Kulturmiljö Halland
Kulturparken Småland
Länsmuseet Gävleborg
Malmö museer
Murberget, Länsmuseet Västernorrland
Norrbottens museum
Regionmuseet Kristianstad
Stockholms läns museum
Sörmlands museum
Upplandsmuseet
Värmlands Museum
Västerbottens museum
Västergötlands museum
Vänersborgs museum
Västarvet
Västmanlands läns museum
Örebro läns museum
Östergötlands museum

Museer/institutioner som ingår i studien
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1. Museets erbjudande och nytta
a. Hur vill du beskriva ditt museums erbjudande till samhället? 
b. Vad är unikt i ert erbjudande (tjänster, arbetssätt, kompetens etc.) och som ingen annan aktör erbjuder (i regionen)? 
c. Hur ser du på museets erbjudande i ett större perspektiv (jmf med andra länsmuseer och andra kulturarvsaktörer i er 
 region)? 
d. Hur vill du beskriva nyttan av verksamheten? 
e. Hur värderas/uppskattas nyttan av museets verksamhet av andra aktörer i regionen? 
f. Vad skulle konsekvenserna bli om inte länsmuseet inte levererade detta/den nyttan?

2. Vilka trender, förändringar och förhållanden i omvärlden påverkar särskilt museets verksamhet och utveckling? 
a. Vad innebär de för möjligheter och utmaningar för museet?

3. Hur ser du på nuläget för museets verksamhet (och för länsmuseerna i stort) vad gäller: 
a. Utställningsverksamheten (permanent och tillfällig – konst, foto, kultur-historia)
b. Pedagogisk och programverksamhet
c. Dokumentation och samlingar
d. Kulturmiljö och regional utveckling (arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljö)
e. Forskning

4. Hur ser ekonomin ut för museets verksamhet? 
a. Är ekonomin långsiktig och stabil eller planeras den kortsiktigt?
b. Har situationen förändrats över tid?
c. Vilka utmaningar står ni inför vad gäller ekonomin?
d. Vilka andra utmaningar står ert museum för idag? 
e. Hur ser du på förutsättningarna till ekonomisk uppföljning och styrning av länsmuseernas verksamhet – vilka är behoven 
 och utmaningarna?

5. Hur ser samverkan och relationen ut mellan olika instanser i regionen i arbe-tet med kultur/kulturarv samt regional 
 utveckling?
a. Vad fungerar bra och vad är viktigt för att relationen ska fungera?
b. Finns det glapp, målkonflikter, bristande samsyn som skapar hinder för fungerande samverkan – vad beror det på i så 
 fall?

6. Hur ser ni på framtiden? Vad är museets framtidsvision?
a. Vilka strategier och vägar framåt ser ni för att utveckla verksamheten? 
b. Vilka strategier och vägar framåt ser ni för länsmuseerna och sektorn i stort? 

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor!

Intervjuguide
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