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Abstrakt 

Titel: Kommunikativa utmaningar för svenska statliga museer - i förhållande till införandet 

av fri entré 2016 

Författare: Sandra Sohlman och Amanda Uggla Lingvall  

Kurs, termin och år: Vetenskaplig uppsats C, HT 16, 2017 

Antal ord i uppsatsen: 13553 ord 

Problemformulering och syfte: Syftet är att analysera skillnader och likheter i hur 

statliga museer i Sverige arbetar med intern   kommunikation före och efter införandet av fria 

entréer samt att undersöka vilka kommunikativa utmaningar museerna möter som 

organisationer i den offentliga sektorn.  

Huvudresultat: Resultatet visar på att de svenska statliga museerna i studien inte har ändrat 

sin interna kommunikation i anknytning till införandet av fri entré. Det skulle kunna betyda 

att museer som organisationer i den offentliga sektorn inte är lika självbestämmande som 

privatägda organisationer, eftersom de i stor utsträckning styrs av politiska beslut. Detta gör 

att förändringar inom organisationen inte kan ske i samma omfattning. Ur ett institutionellt 

perspektiv skulle det kunna innebära att de normer museerna efterlever omedvetet även 

påverkar hur det kommunikativa arbetet bedrivs. Däremot är strategisk kommunikation 

institutionaliserat i de samtliga fall som undersöktes.  

Nyckelord: internkommunikation, institutionalisering, institutionellt perspektiv, strategisk 

kommunikation, offentliga sektorn, professionalisering, institutionalisering som översättning 
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Inledning  

En organisation utsätts förr eller senare alltid för en utmaning eller förändring. Ofta sker 

förändringarna med yttre påverkan på grund av dess omgivning och den konkurrens som 

uppstår mellan organisationer (Johansson & Heide 2008:289). Under 2015 beslutade Sveriges 

regering att det skulle införas fri entré på 18 av Sveriges statliga museer. Motiveringen var att 

öka möjligheterna för nya grupper att besöka de svenska museerna och att få större tillgång 

till museernas innehåll, vårt kulturarv (Regeringen 2016). Den här fallstudien grundar sig på 

teorier om strategisk kommunikation utifrån ett institutionellt perspektiv. Tio stycken 

kommunikatörer och en administratör har intervjuats på sammanlagt 17 av Sveriges 18 

statliga museer som 2016 införde fria entréer. Syftet är att analysera skillnader och likheter i 

hur arbetet med den interna kommunikationen bedrivits före och efter att den fria entréen 

infördes, samt vilka kommunikativa utmaningar museerna möter som organisationer i den 

offentliga sektorn. Det institutionella perspektivet ifrågasätter det traditionella, även kallat 

funktionella synsättet (Hallahan et al. 2007:5, Mahoney 2011:147) på strategisk 

kommunikation som hittills har dominerat forskningsfältet (Fredriksson & Pallas 2013:49). 

Till skillnad från ett funktionellt perspektiv belyser institutionalisering utmaningar och 

förutsättningar i hur organisationer både konkurrerar och anpassas efter varandra för att inte 

tappa trovärdighet och legitimitet gentemot samhälle och omvärld (Fredriksson & Pallas 

2016:150). En organisation i den offentliga sektorn har inte samma förutsättningar att arbeta 

kommunikativt som en kommersiell organisation (ibid). De har heller inte samma 

förutsättningar att påverka den egna verksamheten då dessa till stor del styrs av politiska 

beslut. För de museer som undersöks i studien innebär det utmaningar i hur de anpassar 

kommunikationen utifrån den offentliga sektorns förutsättningar samtidigt som de, av 

omvärlden, förväntas arbeta likt vinstdrivande organisationer och också konkurrera med 

dessa. Intressant blir då att studera hur de svenska statliga museerna möter dessa 

kommunikativa utmaningar före, under och efter den nya reformen. Magnus Fredriksson och 

Josef Pallas uppmärksammar också att forskning inom det strategiska kommunikationsfältet 

hittills tenderat att lägga övervägande fokus på marknad, vilket innebär att få studier belyser 

strategisk kommunikation ur ett internt perspektiv (2016:149). Institutionalisering låter oss 

förstå att organisationers externa kommunikation och interna kommunikationen måste 

fungerar parallellt för att optimalt upprätthålla verksamheten och bevara trovärdighet och 
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effektivitet (Fredriksson & Pallas 2013:184). I och med detta blir det även intressant att lägga 

större fokus på utmaningar i museernas interna kommunikation under införandet av fria 

entréer då det perspektivet blivit mindre uppmärksammat inom forskningsfältet. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka de skillnader och likheter som kan finnas i det interna 

kommunikationsarbetet då statliga museer genomgår organisatoriska förändringar. Således är 

även syftet att undersöka vilka kommunikativa utmaningar museerna möter som organisation 

i den offentliga sektorn.  
 

Frågeställningar 
- Vilka skillnader eller likheter finns i det interna kommunikationsarbetet före och efter 

instiftandet av fri entré? 

- Vilka kommunikativa utmaningar möter museerna som en organisation i den 

offentliga sektorn? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



Situationen för statliga museer i Sverige 
Den 14 september 2014 valdes en ny regering i svenska riksdagsvalet, och återigen var det 

Socialdemokraterna som skulle styra Sverige (Val 2014). Med ett nytt parti och regering i 

spetsen som ska leda landet brukar även en del nya bestämmelser tillföras och anskaffas i och 

med bytet. Däribland valde Socialdemokraterna, att precis som förra mandatperioden de 

regerade, instifta fri entré till statliga museer även denna gång (Regeringen 2016). Alice Bah 

Kuhnke, kultur- och demokratiminister, sa att detta skulle öka möjligheterna för nya grupper 

av människor att kunna besöka de svenska museerna (ibid). Vidare sa hon även att museerna 

vi har och dess innehåll är vår gemensamma tillgång, och därför bör alla kunna ta del av den 

(ibid). Det är med andra ord ett politiskt och demokratiskt val att det ska vara fri entré på våra 

statliga museer. Därför drivs även dessa museer med hjälp av bidrag från skattepengar, och 

inte som tidigare, med hjälp av den vinst museerna får i dagskassan. Med andra ord har några 

förändringar skett, och i och med detta kan det även tillkomma olika utmaningar hos 

organisationerna. Den 1 februari 2016 började den nya bestämmelsen att gälla med fri entré 

för 18 av sveriges statliga museer. Det innebär att alla dessa museer har fritt inträde på de 

största delarna av utställningarna, men att en del av de bland annat inhyrda och tillfälliga 

visningarna kostar pengar. Museerna som har fått fri entré arbetar på olika sätt och flera av 

museerna samarbetar med varandra i olika myndigheter, och därav delar en del av museerna 

bland annat kommunikationsavdelning (se bilaga 2).  

 

 

Tidigare forskning 
Anna Karin Kjeldsen undersökte tre danska museer i en fallstudie från 2013. Syftet med 

studien är att undersöka museum i en process där de översätter eller anpassar strategisk 

kommunikation att passa museum som organisation (2013:230). Studien baseras på 18 

semistrukturerade intervjuer med chefer, kommunikationschefer och övriga anställda som i 

någon mån ansvarar för kommunikation och spridning av information på varje museum 

(ibid). Kjeldsens resultat bekräftar en institutionaliserad process av strategisk kommunikation 

hos samtliga museer. Hon menar att museerna förut, nästan uteslutande, hade sitt fokus på att 

skapa utställningar och presentera forskning (2013:233). På 2000-talet började 

nyckelpersoner inom museerna, såsom forskare och de som arbetade med samling och 
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utställning, efterfråga att integrera och inkludera kommunikation i utställning- och 

forskningsarbetet. Detta för att sprida kunskap och kulturarv på ett mer dynamiskt sätt som 

tilltalade besökarna och som skulle uppmuntra till lärande (ibid). Detta resulterade i ett stort 

fokus på kommunikation inom museerna och kommunikation kom att ses som en 

professionell egenskap och integrerad del av museernas kärnverksamhet (ibid). Detta 

utvecklades till ett mer kommersiellt och kreativt tänk där kommunikation spelar en stor roll i 

hur utställningar och samlingar skulle bli underhållande för besökarna (ibid). Det innebar 

också att museerna började lägga större fokus åt marknadsföring, både internt och externt, än 

bara åt samlingar, utställningar och forskning (ibid). Kjeldsens resultat visar att samtliga 

respondenter uttrycker att strategisk kommunikation är ett måste för ett modernt dansk 

museum idag. Resultatet visar även att integrering av strategisk kommunikation har skett på 

liknande villkor eller genom liknande anpassningar och förhållningssätt hos de olika 

museerna (2013:235). Hon menar även att det finns vissa skillnader i hur strategisk 

kommunikation har exponerats för de olika museerna och att det tagit olika länge för 

verksamheterna att etablera det som daglig praxis (ibid:237). I två av tre fall i studien har 

strategisk kommunikation introducerats och etablerats via nyanställda chefer som, redan 

innan de anställdes, hade erfarenhet och utbildning i kommunikation eller specifikt i 

strategisk kommunikation (ibid:235).  

 

Teori 
Varför ett institutionellt perspektiv? 

Det perspektiv som dominerat forskning inom strategisk kommunikation är det funktionella 

perspektivet, ett synsätt som enligt Fredriksson och Pallas saknar analytiska ambitioner och 

begränsar forskningen på området (Fredriksson & Pallas 2013:49). I och med att den 

kommunikativa branschen utvecklats och att kommunikatörsyrket ses som en allt mer giltig 

profession har även allt fler forskare argumenterat för att titta på strategisk kommunikation ur 

ett alternativt perspektiv, det institutionella perspektivet  (Kjeldsen 2013:224, R øvik 

2011:632, Lawrence et al. 2013:1024, Fredriksson & Pallas 2013:184, Lammers & Barbour 

2006:356, Sandhu 2009:72, Merkelsen 2013:244). Ett funktionellt synsätt beskriver oftast 

strategisk kommunikation som en process som organisationer själva väljer att genomföra och 

också vilka specifika mål kommunikationen ska uppnå (Hallahan et al. 2007:5, Mahoney 
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2011:147). Ett institutionellt perspektiv låter oss snarare förstå att organisationer medvetet 

och omedvetet anpassar sig till samhället och omvärlden då de styrs av regler, normer och 

föreställningar för att accepteras och uppfattas som trovärdiga och legitima (Fredriksson & 

Pallas 2013:184, Sandhu 2009:73). Således öppnar det också upp förståelse för att det som 

beskrivs och uppfattas som organisationens självvalda och medvetna beslut egentligen är 

resultat av “trender” i kommunikativa praktiker som organisationer omedvetet anpassar sig 

till och att det är detta, snarare än slumpen, som gör att organisationer tenderar att se på, 

bedriva och utveckla det kommunikativa arbetet på liknande sätt (Fredriksson & Pallas 

2013:48, Kjeldsen 2013:227). Det innebär också att organisationers sätt att praktisera 

strategisk kommunikation då sällan blir unikt, utan bara anpassad från organisation till 

organisation (Fredriksson & Pallas 2013:184). För att få en bredare förståelse för hur 

strategisk kommunikation liknar, anpassas och särskiljer från andra museer och 

organisationer i och med en ny reform, har det institutionella perspektivet valts som 

utgångspunkt i den här studien. Perspektivet öppnar också upp bredare förståelse för vilka 

förutsättningar organisationer i den offentliga sektorn har att praktisera strategisk 

kommunikation.  

 

Förutsättningar för organisationer i den offentliga sektorn 

Fredriksson och Pallas uppmärksammar i sin studie från 2016 att tidigare forskning om 

strategisk kommunikation i organisationer tenderar att att beskriva organisationer generellt 

(Fredriksson & Pallas 2016:149). De menar att forskningen missar att ta hänsyn till att olika 

organisationer, beroende på vilken sektor denne tillhör, har olika förutsättningar att jobba 

med strategisk kommunikation (ibid). Men andra ord så är det svårt att säga att en 

organisation i den offentliga sektorn har samma villkor eller förutsättningar att arbeta 

strategiskt med internkommunikation eller marknadsföring som en organisation i den privata 

sektorn (ibid). Teoretiskt argumenterar de för tre olika sektorer som organisationer kan ingå i; 

marknaden, den offentliga sektorn och det civila samhället (ibid). De menar också att var och 

en av dessa sektorer fungerar efter olika principer, strävar efter att nå olika mål, styrs av olika 

mandat och integrerar med olika intressenter och aktörer (ibid). Fredriksson och Pallas 

uppmärksammar även att forskning tenderar att lägga övervägande fokus på marknad när 

strategisk kommunikation studeras (ibid). Det innebär att vissa studier inte bara missar att 
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undersöka organisationer utifrån dennes specifika förutsättningar, de riskerar även att helt och 

hållet förbise organisationer i den offentliga sektorn (ibid). 

  

De mest typiska karaktärsdraget för en organisation i den offentliga sektorn är att dessa är 

politiskt känsliga (Fredriksson & Pallas 2016:150). Med det menas att organisationerna har 

lite makt att själva välja vad de vill stå för och hur mål, identitet och vision ska 

kommuniceras då de styrs av politiska beslut och lagar (ibid). Det betyder också att 

bestämmelser inom organisationen såsom budget, arbetsuppgifter, prioriteringar och 

förändringar inte är upp till organisationerna själva (ibid). Fredriksson och Pallas beskriver 

vidare att organisationer i och med detta tvingas brottas med paradoxen yttre faktorer och 

organisationens egen effektivitet och legitimitet (ibid). Organisationen förväntas ta hänsyn till 

demokrati och rättssäkerhet, den förväntas vara inkluderande och ge alla individer i samhället 

samma chans och möjlighet, men samtidigt skulle det vara mycket mer effektivt att rikta sig 

till specifika målgrupper och utesluta andra (ibid). Vi kan anta att statliga museer i Sverige 

som infört fri entré 2016 brottas med samma paradox. I och med fri entré marknadsföra sig 

som ett museum för alla men samtidigt kommunicera egna värderingar utan att exkludera 

någon kan bli en utmaning.  

 

Kommunikationens roll i en institutionaliserad miljö 

De två senaste decennierna har organisationer lagt ännu mer pengar än tidigare på strategisk 

kommunikation (Sandhu 2009:74). Strategisk kommunikation innebär avsiktlig 

kommunikation i en organisation, vilket då kan innefatta både intern- och 

externkommunikation (ibid). Kommunikationsavdelningen på en organisation kan på så sätt 

ha dubbla roller, att sköta den interna och externa kommunikationen (ibid:81). Fredriksson 

et.al diskuterar i sin artikel vikten av att arbeta utifrån normer, regler och idéer när det 

kommer till en organisation. Dessa typer av metoder att arbeta utifrån bygger på och kräver 

ett gott samarbete internt samt mycket och bra information inom organisationen mellan alla 

hierarkier (2013:192). Även Sandhu menar att man med hjälp av en god 

internkommunikation har en bra och kraftfull grund till att skapa ömsesidig förståelse inom 

hela organisationen (2009:81), vilket därför kan vara en viktig och bidragande faktor för att 

uppnå en lyckad och framgångsrik organisation. 
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Ett begrepp som Fredriksson et.al nämner som viktigt i sin artikel är organisationsfält 

(2013:188). Det syftar på den ömsesidiga medvetenhet kring hur flera organisationer ingår i 

samma typ av grupp och har samma form av verksamhet, samt att de konkurrerar om samma 

resurser och kunder (ibid). Detta relationssätt mellan organisationer kan liknas vid museers 

relation till varandra, där man har samma publik att nå ut till och konkurrera om. Denna form 

av medvetenhet till andra organisationer kan göra att man i vissa fall väljer att skapa ett 

samarbete mellan organisationerna (ibid). Även Sandhu diskuterar i sin artikel om att den 

påverkande miljön kan se olika ut på olika sätt (2009:85) Han menar att den antingen kan 

vara institutionell eller teknisk, beroende på om organisationer är offentligt finansierad eller 

vinstdrivande och privatägd (ibid). Han menar att den institutionella miljön, dit museer 

tillfaller, kännetecknas av regler och krav som enskilda organisation måste följa för att få 

legitimt stöd, vilket oftast gäller offentligt finansierade organisationer (ibid). 

 

Precis som Fredriksson och Pallas diskuterar även Schultz och Wehmeier i sin artikel om hur 

man som organisation har ett socialt ansvar gentemot sin omgivning och miljö, samt att det 

finns regler och normer som man framförallt som organisation inom den offentliga sektorn 

måste förhålla sig till (2010:11) Som organisation finns det krav från omgivningen att man 

alltid ska följa samma rutiner, mönster och idéer för att verka legitima för dess intressenter 

och kunder (ibid), och däribland besökare på museer som exempel. Organisationer följer 

därför dessa regler och normer för att motsvara omgivningens förväntningar, trots att de inte 

alltid behöver vara det mest effektiva eller mest gynnsamma sättet att arbeta på för 

organisationen (ibid). Schultz och Wehmeiers slutresultat i denna studie visar dock att dessa 

arbetssätt i längden kan drabba organisationen negativt om man skulle komma till en 

situation då dessa inte efterlevs (ibid:22). Legitimiteten skulle på sätt kunna bli lidande, vilket 

gör att man trots arbetet utifrån kraven från omgivningen, kan komma att få problem. 

 

Inom organisationerna finns det olika typer av grupper, vissa högre uppsatta än andra 

(Fredriksson & Pallas 2016:150). En del organisationer domineras och styrs ibland av 

anställda inom vissa specifika avdelningar, vilket kan leda till att de gemensamma 

värderingarna, normerna och principerna inte stämmer överens mellan alla avdelningar och 

individer (ibid). Fredriksson och Pallas tar även upp i en artikel att organisationer som dessa 
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ofta har anställda som i sin tur tillhör en egen professionsgrupp och att dessa grupper många 

gånger har egna värderingar och normer som de vill förmedla och etablera i organisationen 

för att inte tappa sin egen heder i yrket (2016:151). På ett museum, till exempel, skulle det 

kunna vara forskare, tekniker eller konstnärer. Viktigt att förstå är att anställda med 

professioner är betydelsefulla för organisationen och lättare kan påverka hur det interna 

arbetet ska utföras, hur resurser prioriteras och vilka beslut som ska tas oftast för att stärka sin 

egen position eller underlätta sin egen arbetsuppgift (ibid). 

 

Tittar vi på museer i Sverige förstår vi att dessa organisationer inte ens kan verka utan sina 

forskare, konstnärer och de som jobbar med de specifika samlingarna och utställningarna. 

Museers verksamhet utgörs ju av dessa specificerade professioner och yrken, att inte låta 

dessa få sin röst hörd, ta plats i organisationen eller prioriteras för att utveckla sina arbeten 

skulle innebära att museet inte ens i överhuvudtaget kan existera. Fredriksson et.al diskuterar 

även i sin artikel om hur olika organisationer beroende på storlek har olika struktureringar 

och upplägg gällande hur man interagerar och samtalar med varandra (2013:85) I mindre 

organisationer finns ofta inte så många olika positioner och hierarkier, medan större 

organisationer har fler led och kräver bättre internkommunikation vid exempelvis, som det 

här fallet beskriver, beslutsfattningar och liknande viktiga bestämmelser (Sandhu 2009:85).  

 

 

Att förhålla sig till normer i en förändring 

En organisation utsätts förr eller senare alltid för en utmaning eller förändring, och i många 

fall kan det påverka organisationen positivt (Johansson & Heide 2008:289). Ofta sker 

förändringarna med yttre påverkan, det vill säga på grund av dess omgivning och den 

konkurrens som uppstår mellan organisationer (ibid). En kommande förändring kan innebära 

att man måste lägga upp strategier och planer för hur arbetet under denna period ska 

genomföras för upprätthålla organisationen. Är man väl förberedd och har hunnit skapa bra 

rutiner och mål i arbetet kan förändringen komma att tillföra något positivt till organisationen 

(ibid:290). I det här fallet med fri entré på museer sker en förändring hos organisationerna, 

vilket på något sätt kan komma att kräva ett annat arbetssätt tills förändringen skett och 

museerna kan arbeta som vanligt igen. 
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En form av förändring och utmaning hos en organisation kan i många fall vara en kris 

(ibid:293), och kommunikationsarbetet kring dessa har stora likheter och kan jämföras på 

många sätt. Fredriksson ser på denna typ av kommunikation som ett sätt att använda sig av 

vanor, rutiner och ritualer för att inte gå förlorad ur krisen (2014:320). När individer i en 

organisation arbetar målinriktat för att upprätthålla organisationen under en förändring, kan 

man säga att organisationsarbetet är institutionellt (ibid:232). Som organisation har man krav 

och förväntningar på sig från omvärlden och det finns ofta en bild kring hur man antar att en 

organisation jobbar vid kriser och förändringar (Sandhu 2009:80). I undersökningen 

Fredriksson gjorde i sin artikel på hur organisationer i Sverige arbeta kring kriser, var 

kommunikation det som ansågs som allra viktigast i krishanteringen (2014:335). Det kräver 

att organisationen sätter kommunikationen som främsta prioritering under denna period, samt 

att det krävs att man har ett holistiskt synsätt kring arbetet (ibid). Det innebär med andra ord 

att organisationen ska se allt som en helhet i arbetet med utmaningen, förändringen eller 

krisen. Allt och alla inom organisationen måste samspela och arbeta mot samma mål. 

 

Som tidigare nämnt har ofta organisationer en förväntan på sig utifrån från sin publik och 

omgivning (Sandhu 2009:80). Deras beteenden följs ofta utifrån normer, vilket med stor 

sannolikhet beror på att det alltid eller länge har sett ut på det sättet inom organisationen 

(ibid), vilket förmodligen gör att dessa gärna inte förändras. En organisation, och i det här 

fallet museum, har ofta regler att följa för att inte bli straffade och på så tappa besökare 

(ibid:81). Detsamma kan då även gälla vid kriser och förändringar. Museer har vissa regler de 

måste följa för att göra sina kunder och besökare nöjda, även när det sker under andra 

omständigheter och när det blir en större utmaning än normalt (ibid). Merkelsen talar i sin 

artikel om hur man bör se institutionalisering precis som legitimitet, vilket han menar är 

extremt viktigt under en kris (2013:244). Man får med andra ord inte tappa sin legitimitet utåt 

för att organisationen under en period för ett förändrat kommunikationsarbete. Vidare 

diskuterar han kring hur legitimitet och rykte är starkt förknippade till varandra, och även hur 

viktiga dessa två begrepp och arbetet kring dessa internt blir under en kris eller utmaning 

(ibid). De två uttrycken legitimitet och rykte går dock att särskilja menar han. Legitimitet 

beror på om man uppfyller de förväntade krav som ställs utifrån, och rykte innebär i kontext 

till andra liknande organisationer (ibid). Som en offentlig organisation kan man dessutom inte 

förneka och ignorera uppdrag man blir tillgiven för att de verkar problematiska att slutföra 
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(Fredriksson & Pallas 2016:150). Som offentlig organisation är man generellt sett inställd på 

och har krav på sig utifrån att lösa och hantera, även de problem som kan verka olösliga från 

början (ibid). Man kan således som en offentlig organisation inte ge upp när man har en 

förändrings- eller krisperiod framför sig, utan detta måste genomföras på ett professionellt 

och planerat sätt för att inte riskera att fallera.  

 

Att arbeta mot mål är något som ses som viktigt gällande internt arbete (Fredriksson 

2014:335). Fredriksson menar att en kris och dess kommunikation den kräver till och med 

kan göra att man som organisation når bortom sina syften och mål om man gör ett väl 

genomfört arbete (ibid). Det betyder att organisationen kan, efter en kris, bli ännu starkare 

och ha ett mer hållbart arbetssätt än tidigare. Även Sandhu diskuterar kring hur man kan 

skapa en gemensam syn på och skapa mål kring hur ett problem ska lösas (Sandhu 2009:81), 

vilket på många sätt kan liknas vid att sätta upp interna mål. Det är således viktigt att alla 

individer som ingår i organisationen inte motsätter varandra utan samspelar och hjälps åt för 

att arbetet ska gå framåt. Vidare diskuterar Sandhu kring hur denna typ av målsättning och 

sammansvetsning av medarbetarna ofta tillfaller kommunikationschefen och dess 

arbetsuppgifter (ibid). Det är chefernas roll att skapa en gemensam syn på utmaningen och 

ömsesidig förståelse för hur arbetet ska gå till och på sätt leda de resterande anställda genom 

denna period. 

 

 

Institutionalisering som översättning  

Som nämnt i tidigare forskning gjorde Anna Karina Kjeldsen 2013 en fallstudie där hon 

undersökte strategisk kommunikation hos tre danska museer (2013:223). Hon menar, precis 

som Sandhu samt Fredriksson och Pallas, att organisationer i den offentliga sektorn ständigt 

brottas med att förmedla trovärdighet till den stora generella publiken och konkurrera med 

mer självbestämmande organisationer samtidigt som de ska behålla sin egen effektivitet 

(2013:225).  

 

I takt med att den kommunikativa branschen förändras och utvecklas har också museer 

tvingats lägga fokus på fungerande kommunikation och professionella kommunikatörer för 

att uppfattas som legitima i relation till konkurrenter och omvärld (Kjeldsen 2013:226).  
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För att få en djupare förståelse för strategisk kommunikation ur ett skandinaviskt perspektiv 

grundar Kjeldsen sin fallstudie på Kjell Arne R øviks översättningsteori i tre faser (ibid). De 

tre faserna beskriver Kjeldsen (genom R øvik) som en process som förflyttar sig från konkret 

organisations praxis och idéer (1) till att helt tas ur sin originala kontext (2) till att idén 

återskapas i en helt ny kontext där den åter kan ta form av konkret organisations praxis (3) 

(ibid). Således kan processen beskrivas som att en idé eller praxis tas ur sin kontext och 

översätts  för att passa ett helt nytt sammanhang eller situation (ibid). 

 

Kjeldsen konstaterar att organisationer, till exempel statliga museer i Skandinavien, i en 

situation av professionalisering inte använder strategisk kommunikation som ett medvetet val 

(2013:226). Hon menar att organisationer, som även konstaterats av Fredriksson och Pallas, 

inte alltid själva väljer när, var och hur de ska kommunicera utan snarare omedvetet anpassas 

efter normer, regler och ideér som skapas inom organisationsfält eller mellan organisationer i 

stort (ibid). För att förtydliga tvingas organisationer, till exempel i den offentliga sektorn, att 

känna av och reproducera andra organisationers sätt att arbeta med kommunikation för att 

sedan anpassa eller översätta  den praktiken till att fungera utifrån den offentliga sektorns 

och/eller den enskilde organisationens förutsättningar (ibid). Det kan också förtydligas så 

som Fredriksson och Pallas beskriver det att politiskt styrda organisationer inte har samma 

behov av en uttalad strategisk kommunikation som mer kommersiella organisationer har 

(Fredriksson & Pallas 2016:150). Men professionalisering har gjort att strategisk 

kommunikation i en organisation är så vanlig att omvärlden förväntar sig eller förutsätter att 

en legitim organisation använder sig av det oavsett vilken sektor organisationen tillhör 

(Fredriksson & Pallas 2013:46). Alltså, strategisk kommunikation finns i organisationer för 

att omvärlden förväntar sig det av en förutsägbar och trovärdig verksamhet (Fredriksson & 

Pallas 2011:46). Kjeldsens fallstudie konstaterar att museer inte blir ett undantag då strategisk 

kommunikation efterfrågas på Skandinaviska museer och ses som en viktig praktik för att 

räknas som moderna organisation (2013:234). Att som organisation inte arbeta aktivt med 

strategisk kommunikation eller ta till sig av trender och utveckling i kommunikativ praxis 

skulle då äventyra organisationens legitimitet, trovärdighet och godkännande från omvärlden 

(ibid). Kjeldsen studerar tre museer i Danmark, men eftersom statliga museer i Sverige står 

inför samma utmaningar så tvingas även de att anpassa sig och ta hänsyn till regler, normer 

och föreställningar. Med förutsättningar som organisationer i den offentliga sektorn kan det 
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då antas att svenska statliga museer omedvetet och/eller medvetet anammar andra 

organisationers kommunikativa praxis. Det kan också antas att svenska statliga museer 

översätter dessa praxis för att särskilja den egna organisationen och samtidigt undvika att 

tappa legitimitet och trovärdighet gentemot konkurrenter när den kommunikativa branschen 

utvecklas.  

 

Den här studien tar hänsyn till Kjeldsens fallstudie samt forskning av Fredriksson och Pallas, 

Sandhu samt Merkelsen då dessa skapar en bredare förståelse för institutionalisering ur ett 

skandinaviskt perspektiv applicerat på museer (Kjeldsen 2013:224) samt institutionalisering 

när den appliceras på organisationer i den offentliga sektorn (Fredriksson & Pallas 2016:150). 

Kjeldsen tillsammans med Merkelsen, samt Fredriksson och Pallas, belyser även att behålla 

trovärdighet och legitimitet för en organisation blir svårast och viktigast att upprätthålla när 

organisationer står inför en förändring (Kjeldsen 2013:225) (Fredriksson & Pallas 2013:184) 

(Merkelsen 2013:243). Det kan då också antas att de svenska statliga museer som undersöks i 

den här studien, i och med införande av fria entréer, står inför en liknande situation.  
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Metod 
Samtalsintervjuer 

Denna kvalitativa studie bygger på samtalsintervjuer (Esaiasson et.al 2012:251), och är därför 

den metod som valts att utgå ifrån. Anledningen till att samtalsintervjuer valdes som metod 

till studien var framförallt dess uttömmande svar och personliga syn man oftast får från sina 

respondenter (ibid). Vi vill även ha reda på respondenternas egna upplevelser, uppfattningar 

och erfarenheter av internkommunikation och samtalsintervjuer med öppna svar är därför en 

metod till en kvalitativ studie. Man skulle dessutom utifrån Ahrne och Svenssons bok 

”Handbok i kvalitativa metoder”  kunna definiera de utförda intervjuerna som djupintervjuer 

(2015:38). Eftersom djupintervjuer beskrivs som intervjuer mellan två personer som är 

format som ett samtal med utgångspunkt i ett specifikt ämne där man får mer personliga 

aspekter och värderingar från den som blir intervjuad (ibid), passar denna beskrivning bra in 

på denna studies sätt att samla in materialet på.  

 

Som tidigare nämnt bygger denna studies frågeställningar på frågor som vill ha svar på bland 

annat ”vilka skillnader, samt vilka utmaningar som finns inom kommunikationen”, vilket 

innebär att svaren på intervjuerna måste vara beskrivande utifrån en person med kompetenser 

inom området. För att uppnå intersubjektivitet i studien (Ahrne och Svensson 2015:39), har 

därför kommunikatörer på de statliga museerna som infört fri entré valts ut. Dessa utvalda 

personer är mestadels utbildade inom området och har därför även stor kompetens inom 

strategisk- och internkommunikation. Ett alternativt sätt av urval till studien kan man säga är 

att ett tvåstegsurval har gjorts (ibid). Detta eftersom utgångspunkten var att någon på 

kommunikationsavdelningen kontaktades och att sedan varje kommunikationsavdelning i sig 

gjorde ett urval av den person som de ansåg vara lämpligast till studien och dess syfte.  

I studien gjordes ett totalurval av alla de statliga museerna som i år infört fri entré på grund 

av begäran från regeringen. Av de totalt 17 museerna som intervjuades utfördes fyra av de på 

plats och resterande utfördes över telefon med högtalarfunktion för att de båda intervjuande 

personerna skulle kunna delta i samtalet. De fyra intervjuer som utfördes på plats var i 

Stockholm hos LSH, Moderna Museet, Naturhistoriska museet och Armémuseum. 
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Undersökningsinstrumentet i studien är intervjuguiden (Esaiasson 2012:264). Guiden (se 

bilaga 1) är gjord utifrån studiens teoretiska grunder som har sin utgångspunkt i 

institutionalismen. Efter att en överblick av det teoretiska materialen utförts gjordes därefter 

frågorna med grund i dessa teoretiska utgångspunkter. Detta för att kunna se möjliga 

kopplingar mellan teorin och empirin. Frågorna som ingår i intervjuguiden är uppdelade efter 

olika teoretiska kategorier för att skapa en struktur som kan vara genomgående i uppsatsen. 

Detta för att göra studien så replikerbar och intersubjektiv som möjligt. Denna intervjuguide 

skickades i förväg ut till de som skulle bli intervjuade för att de skulle hinna förbereda sig 

och läsa in sig på frågorna innan intervjun skulle äga rum. 

 

 

Tillvägagångssätt 

I den här fallstudien har det empiriska materialet samlats in under en period på tre veckor, av 

fyra personer och för två olika uppsatser. Det innebär således att den här studien är en av två 

uppsatser som samlat in och analyserat samma empiriska material. De båda uppsatserna har 

olika perspektiv och olika teoretiska utgångspunkt. De genomförda intervjuerna har utformats 

av en semistrukturerad intervjuguide  (se bilaga 1).  

 

Inför studien var det från början tänkt att vi skulle utforma en enkät som samtliga statliga 

museer i Sverige som 2016 infört fri entré skulle få ta del av. Enkäten var tänkt att fungera 

som en informantenkät (Ahrne & Svensson 2015:36) och urvalsunderlag samt 

bakgrundsinformation till studien. Informantenkäten skapades via Google Documents och har 

skickats ut till kommunikatörer på samtliga museer i urvalsgruppen. De svar vi fick var tyvärr 

inte tillräckliga då endast 3 av 18 museer valde att delta i enkäten, detta trots att vi kontaktat 

informanterna innan enkäten skickats ut. Under samma tidsperiod kom det till vår kännedom 

att många av de statliga museerna ingår under samma myndigheter (se bilaga 2) vilket också 

betyder att många kommunikationsavdelningar sitter i ett nätverk som ansvarar för samma 

museer. Detta gjorde således att vi tog beslutet att helt bortse ifrån informantenkäten då det 

blev fullt möjligt för oss att från början göra ett totalurval som gynnar studiens kvalitet mer. 

 

Inför intervjuerna samarbetade båda uppsatsgrupperna för att skapa en intervjuguide giltig 

utifrån vardera studiers teoretiska ramverk och med frågor som täcker vardera uppsats 
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problemformulering. Intervjuguiden uppdelas i fyra stycken delar eller teman med 

huvudrubrikerna. Dessa huvudrubriker har i efterhand ändrats och anpassats för att bättre 

passa studiens problemformulering och syfte. Det är dock inget som påverkat svaren på 

frågorna i någon mån eftersom det gjordes efter alla intervjuer var utförda. För att förtydliga 

har inga av frågorna i intervjuguiden ändrats enbart rubriken. Rubrikerna som 

intervjufrågorna följer efter ändringen är; allmänna, kommunikationens roll i en 

institutionaliserad miljö, kommunikativa förhållande i en förändring, institutionalisering som 

översättning för organisationer i den offentliga sektorn. Under vardera rubriker/tema följer 

fyra stycken tillhörande frågor, två frågor utformad för vardera uppsats. Sammanlagt har 

samma 20 frågor, bortsett från varierande följdfrågor, ställts till samtliga respondenter. 

 

För att genomföra så många intervjuer som möjligt under den begränsade tiden för 

insamlingen av det empiriska materialet valde vi att stundvis dela upp oss för att effektivisera 

insamlingen. Detta innebär att alla uppsatsskrivare inte  varit närvarande under alla 

intervjutillfällen, och det innebär även att de genomförda intervjuerna har haft olika 

intervjuare. Vi har därför valt att ställa frågor av öppen karaktär för att minimera risken att 

olika intervjuare vid olika tillfällen påverkar respondenternas svar i någon riktning. Vi valde 

därför även att, båda uppsatsgrupperna tillsammans, utforma ytterligare en intervjuguide med 

samma rubriker/teman och med samma underliggande frågor men  utökad  med potentiella 

följdfrågor. Den senare intervjuguiden har inte visats för respondenterna utan fungerande som 

hjälp för intervjuaren att hålla samtalet i linje med de båda uppsatsernas frågeställningar och 

teoretiska utgångspunkter. Den fungerade också som hjälp för respondenten att gå djupare i 

sina svar utan att svaren för det påverkas av den som intervjuar. 

 

Första kontakten med samtliga respondenter har skett via telefon. Vi ville personligen prata 

med dem innan intervjuerna ägde rum, detta för att tydligt förklara vilka vi var och vad vår 

studie hade för huvudsyfte och deras roll i undersökningen. Därefter har möten för 

intervjuerna bokats in. Fyra av intervjuerna har skett via personliga möten på respondenternas 

arbetsplatser i Stockholm. Resten av intervjuerna har skett via telefon då vi uppsatsskrivare 

behövde vara på plats på universitetet i Sundsvall. Samtliga respondenter har, i god tid innan 

intervjuerna, haft möjlighet att ta del av intervjuguiden som förberedelse då den skickats till 

dem via mejl och sedan blivit ytterligare påminda via telefonsamtal av uppsatsskrivarna.  
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Samtliga intervjuer har spelats in och sparats som ljudfiler. Med de respondenter som träffats 

fysiskt har ljudupptagningarna skett via inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. De 

intervjuer som skett via telefon har respondenterna intervjuats via högtalarfunktion och sedan 

spelats in via en annan mobiltelefon eller bärbar dator som placerats i samma rum. Det har 

alltid varit minst två intervjuare närvarande under varje intervjutillfälle. Eftersom att det är 

två uppsatsgrupper som delat på samma empiriska material och intervjuguide har vi också 

varit noga med att ha minst en från varje uppsatsgrupp närvarande under varje 

intervjutillfälle. Samtliga intervjuer har senare transkriberats för att tolkas och analyseras. För 

att kvalitetssäkra ytterligare har vi varit noga med att informera respondenterna om att de när 

som helst kan höra av sig till oss om de har vidare frågor eller om det är något de skulle vilja 

tillägga som inte framkom under intervjutillfället. Vi har också försäkrat oss om att vi som 

uppsatsskrivare kan återkomma till respondenterna om vi, i vår tur, har frågor eller känner att 

något behöver kompletteras. 

 

De teman tillsammans med frågorna som utgör intervjuguiden är stark kopplade till 

fallstudiens forskningsperspektiv och teoretiska utgångspunkt. Efter att samtliga intervjuer 

har transkriberats har datan sorterats och det empiriska materialet för studien tagits fram. 

Framtagning och sortering av empiriskt material var således också det skede i studien då de 

två uppsatsgrupperna avslutade samarbetet och på varsitt hålla jobbade vidare för att 

analysera materialet för respektive studie. Det empiriska materialet utgör de delar av 

intervjuerna som håller sig till denna studies teoretiska ramverk och som ger svar på studiens 

problemformulering och frågeställningar. De fyra teman som utgör intervjuguiden är också 

de teman och rubriker som återfinns i teorikapitlet, och när det empiriska materialet sedan har 

analyserats i resultatdelen har vi utgått ifrån dessa fyra teman. Under varje tema i 

resultatdelen presenteras de teorier som används. Teori har sedan ställts mot och jämförts 

empiri för att förklara och beskriva respondenternas upplevelser och utmaningar utifrån 

studiens perspektiv. För att stärka studiens kvalitet har både övergripande och   mer specifika 

exempel av empirin analyserats. I resultatkapitlet presenteras och analyseras också konkreta 

citat av respondenterna. 
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Metodproblem 

Vår ambition med vår metod var att göra intervjuerna via fysiska möten i största möjliga 

mån. 13 av museerna är placerade i Stockholm och övriga i Malmö, Göteborg, Linköping och 

Karlskrona. Detta gjorde det svårt för oss att rent geografiskt besöka respondenterna på deras 

arbetsplatser då vi är stationerade i Sundsvall. Tidsbegränsningar och ekonomiska aspekter 

gjorde det även svårt att besöka respondenterna fysiskt. Under de tidsbegränsningar som 

rådde kunde vi boka in fysiska intervjumöten med endast fyra av de museer som är placerade 

i Stockholm. Med en väl utformad intervjuguide som följer tydliga teman i linje med 

uppsatsernas perspektiv, teoretiska utgångspunkt och frågeställningar ser vi inte att detta har 

påverkat kvalitén i uppsatsernas empiriska material. Alla respondenter har, oavsett 

intervjumetod, blivit tillfrågad samma frågor, i samma ordning med samma förutsättningar att 

svara. 

 

Vi har kunnat kontakta samtliga analysenheter/fall i urvalet men ett av museerna har inte haft 

möjlighet att ställa upp i studien, Nationalmuseum i Stockholm. Detta för att de, under 

perioden som studien utfördes, gjorde stora omstruktureringar i verksamheten. Under tiden vi 

kontaktade dem höll museet på att byta lokaler och samlingar, avdelningar så några riktiga 

lokaler för museet fanns inte att besöka eller prata om fysiskt. På grund av att 

Nationalmuseum vid tillfället inte hade en aktiv verksamhet eller jobbade med 

kommunikation som rörde organisationen som museum i huvudsak, avstod vi också från att 

undersöka deras kommunikativa arbete. Vi bedömde att svaren från respondenten riskerade 

att ske på helt fel grunder och att kvalitén inte skulle stämma överens med våra 

frågeställningar. 

 

Moderna Museet i Malmö och Stockholm går under samma myndighet och de råder nära 

kontakter i deras kommunikationsarbete. Moderna Museet i Malmö har dock en egen 

kommunikatör på plats som vi inte lyckats kontakta då hon var föräldraledig under tiden då 

studien gjordes. Vi räknar dock inte detta som ett bortfall då Moderna Museet i Stockholm 

bekräftat att de delar på det kommunikativa arbetet och att de också kunde svara på hur 

myndigheten jobbar med sin interna kommunikation i båda verksamheterna.  
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Under intervjun med kommunikatören på Moderna Museet i Stockholm framkom det att hon 

tyvärr inte kunde svara så djupgående på frågor om museets interna kommunikation. Vi 

bedömer dock att hon som kommunikatör och medarbetare kunde svara djupgående och, för 

studien, mer intressant än hon själv uppfattat utifrån vårt valda perspektiv. Hon har också 

blivit tillfrågad samtliga frågor från intervjuguiden. Dock för att kvalitetssäkra har vi 

kontaktat ytterligare en person på Moderna Museet i Stockholm, chefen på HR- och 

administrativa avdelningen, då den avdelningen också har till uppgift att sköta det interna 

kommunikationsarbetet. I och med detta har vi försäkrat oss om att vi fått svar från Moderna 

Museet i Stockholm som håller kvalitén för uppsatsen. Vi har också valt att behålla de båda 

genomförda intervjuerna med två olika respondenter på Moderna Museet i Stockholm. Att 

bortse från någon av dessa bedömer vi som en risk för kvalitén i det empiriska materialet. 

Studien analyserar kommunikatörers  uppfattning om det interna kommunikationsarbetet på 

statliga museer. Att då enbart genomföra en intervju med en annan profession (i det här fallet 

administratör) på ett av museerna sänker replikerbarheten och kvalitén på analysen i studien.  
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Resultat och analys  
Museernas utmaning som organisation i den offentliga sektorn  

Trots införandet av fri entré så finns det inga stora förändringar i det kommunikativa arbetet 

hos museerna. Förberedelserna och utmaningen har snarare legat i hur museerna rent 

praktiskt ska kunna ta hand om ett ökat antal besökare. Några av kommunikatörerna 

beskriver att en utmaning varit att ta hand som det ökade slitaget i museets lokaler sedan den 

fria entrén infördes. De upplever inte att den fria entrén har varit en stor omställning för hur 

museerna arbetar med sin interna kommunikation och de upplever heller inte att arbetsstyrkan 

har behövts minskas eller ökas i och med detta. En av kommunikatörerna berättar att det, i 

och med att museet har ett demokratiskt uppdrag, är svårt att gör vad som helst med uttryck 

och kommunikation och museet får heller inte kännas exkluderande mot någon individ eller 

målgrupp.  

 

“/…/ Det här demokratiska uppdraget gör ju att man kan inte, man kan inte riktigt göra vad 

som helst/…/ Vi kan inte utesluta människor och vi kan inte göra allt för knasiga saker och så 

vidare/…/ Det finns mycket att ta hänsyn till när man jobbar i politiskt styrda organisationer, 

man har en viktig samhällsfunktion/…/” 

Kommunikatören på Flygvapenmuseum, Linköping 

 

Med andra ord står det interna kommunikationsarbetet på samtliga museum näst intill 

oförändrat i förhållande till införandet av den fria entrén. Det skulle kunna bero på att de 

statliga museerna som 2016 infört fri entré inte har så mycket utrymme att själva bestämma 

hur den nya reformen ska kommuniceras då detta är upp till politiker och 

kulturdepartementet. Som Fredriksson och Pallas beskriver det har inte organisationer i den 

offentliga sektorn lika stort utrymme att vara kreativa som mer kommersiella organisationer 

när det kommer till kommunikation externt och internt (Fredriksson & Pallas 2016:150). 

Majoriteten av respondenterna upplever även att det inte har så mycket makt i beslutet om fri 

entré och att det är upp till politiker för hur beslutet ska följas upp. En av kommunikatörerna 

beskriver att större uppdrag, såsom instiftandet av fri entré, alltid styrs av politiska beslut och 
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att det blir extra känsligt när det varit regeringsskifte. Då kan det ske större ändringar och 

regleringar för de statliga museerna. En annan kommunikatör beskriver också att det inför att 

den fri entrén skulle instiftas diskuterades internt på museet om hur de skulle prioritera 

budget, eftersom de ska hantera ett större antal besökare med mindre pengar. Men 

diskussionerna handlar mer om långsiktiga lösningar då hon och övriga medarbetare upplever 

att de själva inte har makt att förändra och prioritera annorlunda.  

 

”/…/Det var ju alltså, det var ju order/…/ Så vi hade inget att säga till om” 

Kommunikatören på Armémuseum, Stockholm 

 

Fredriksson och Pallas beskriver att ett krav på en organisation verksam i den offentliga 

sektorn är att dessa bland annat måste ge alla individer i samhället samma bemötande och 

chans att ta del av verksamheten (Fredriksson & Pallas 2016:150). De beskriver också att 

organisationer riskerar att tappa legitimitet och trovärdighet om det interna såväl om det 

externa arbete förändras (ibid). Detta skulle också kunna vara en anledning till varför 

museerna inte valt eller haft möjlighet att ändra sitt kommunikativa arbete inför instiftandet 

av fria entréer. Samtliga kommunikatörer uttrycker en strävan att nå ut och vara till för alla, 

de uttrycker även ett ansvar att bidra med korrekta fakta, bibehållande av kulturarv samt 

bildning och lärande till alla individer i samhället. En respondent berättar att på museet där 

hon arbetar så är den generella målgruppen alla medborgare i samhället. En annan respondent 

säger också att de är ett museum som är till för alla, de vill nå alla och ju fler som kan ta del 

av dem är desto bättre. Att som museum då uttrycka sig allt för kommersiellt eller med allt 

för riktad kommunikation och information riskerar att exkludera vissa målgrupper även om 

mer riktad kommunikation skulle vara det mest gynnsamma för organisationens effektivitet. 
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”/…/ Det handlar ju om att vara relevant, att hitta var är vi relevanta för allmänheten. Och 

det är väl på lite olika sätt men, men vi kan aldrig så att säga jobba med en kampanj där vi 

far iväg och gör oss liksom alldeles för kommersiella utan att bottna i det som är vår, i vad 

som är historisk fakta/… /” 

Kommunikatören på Historiska Museet, Stockholm 

 

Den paradox som Fredriksson och Pallas beskriver (Fredriksson & Pallas 2016:151) kan 

också vara ett resultat av att de svenska statliga museerna inte ändrat något i sitt interna 

kommunikationsarbete. Respondenterna uttrycker en trygghet i att omvärlden förstår att de 

förändringar som sker inom museerna är resultat av politiska beslut och att det inte finns så 

stort utrymme för museernas egna kreativitet. De statliga museer som 2016 infört fria entréer 

är också museer som under väldigt lång tid godkänts som legitima i Sverige, bland dessa 

finns Sveriges största och mest välbesökta museum oberoende av entréavgift. Det kan då 

antas att det inte finns ett behov av att förändra ett fungerande, allmänt accepterat och väl 

etablerat kommunikationsarbete, både inom och utanför organisationen. Speciellt då det kan 

ställas mot risken att organisationen tappar sin trovärdighet och godkännande av samhälle 

och omvärld. Även om ett mer kommersiellt uttryck in det kommunikativa arbetet, även det, 

skulle vara mer effektivt för verksamheten i stort. 

 

Kommunikationens roll i en institutionaliserad miljö 

Strategisk kommunikation inom en organisation innebär kommunikation som man avsiktligt 

valt att tillföra, och kan innebära både intern- och externkommunikation (Sandhu 2009:74). 

Detta kan ske både i det vardagliga arbetet men kan även vara användbart när en organisation 

exempelvis genomgår en förändring, och i detta fall att gå från inträde till fri entré. 

Exempelvis måste alla berörda få reda på information kring förändringen, och detta kan på så 

sätt kräva strategiskt arbete kring när och hur denna information ska lämnas ut. Detta är något 

som bland annat kommunikatörerna kan ha som uppgift att lösa och ansvara för. 

Kommunikationens interna funktion hos en organisation och en internkommunikatörs roll var 

något de intervjuade i studien till stor del hade en gemensam syn på. Internt krävs det att alla 

medarbetare är med på banan, och att man jobbar mot samma mål. En av kommunikatörerna 
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menar dock att så alltid inte är fallet, och rollen den får i en sådan situation blir att få alla med 

på samma tåg och att alla hamnar rätt i projektet. De har förmodligen avsiktligt valt att ha 

stort fokus på att skapa ett gemensamt syfte och mål på avdelningarna på museerna för att 

uppnå ett enat samspel. Ett exempel som en kommunikatör tog upp när det inte fungerar lika 

bra är när en del av medarbetarna anser att man inte bör ta in en utställning till museet, medan 

andra tycker motsatsen. Det blir ett tillfälle då medarbetarna drar åt olika håll, och utan 

uppbackning och medhåll av alla är det enligt denne svårt att då genomföra ett projekt. Detta 

är något som bland annat Sandhu diskuterar i sin artikel, att arbetet med intern 

kommunikation inom organisation kan bli väldigt kraftfullt när man uppnår ömsesidig 

förståelse mellan medarbetarna (2009:81). Det är med andra ord viktigt att skapa en 

gemensam förståelse kring det arbete och projekt organisationen jobbar med för att ha ett 

gemensamt mål att jobba mot och sträva efter. Som Sandhu resonerar i sin artikel kan detta 

appliceras på de svar kommunikatörerna gav kring hur alla ska samarbeta för att uppnå goda 

resultat i arbetet och man kan därför anta att detta arbetssätt valts av samtliga museer 

eftersom det är det lyckat sätt att arbeta på.  

 

“/.../om man inte lyckas internt så lyckas man inte externt /.../“ 

Kommunikatören på Naturhistoriska Museet, Stockholm

 

För att medarbetarna enkelt ska kunna kommunicera inom organisationen är ett intranät ett 

bra medel att använda sig av enligt respondenterna. Detta var något alla de 17 intervjuade 

museerna hade gemensamt och använde sig av i olika skalor. De beskriver sina intranät som 

ett ställe där man delar personalinformation, mötesinformation, och bara allmän information 

som medarbetarna bör veta. Bland annat bedriver både Naturhistoriska och Historiska museet 

forskning, vilket inom organisationen är viktigt att ta del av om exempelvis någon i 

forskarteamet sitter med i TV och berättar om dess forskning. Det blir viktigt av den 

anledningen att alla medarbetare delar och har en gemensam arbetsplats, och att det därför 

krävs att alla vet vad som sker hos dem för att verka sammansvetsade som organisation. 

Fredriksson diskuterar i sin artikel om vikten av bra information mellan medarbetarna samt 

ett gott samarbete genom att arbeta utifrån normer, regler och idéer, något som skapas 
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omedvetet inom organisationen (2013:192). Utifrån ett institutionellt perspektiv är detta 

något som organisationerna och personerna i sig inte aktivt valt att göra, utan något som sker 

ofrivilligt (ibid). Man kan därför anta att även personer inom organisationer blir en del av en 

institutionaliserande process, och på så sätt anpassar sig efter resterande medarbetare för att 

inte avvika och bryta mot normerna som uppstår internt. Med andra ord kan man anta att inte 

bara den viktiga informationen skapar ett bra arbetssätt mellan medarbetarna. All information 

blir viktig för att skapa en organisation med ett bra samspel och gemenskap. En av 

respondenterna menar att medarbetarna behöver både information som är “ need to know ”, 

men att man även behöver höra information som är “ nice to know ”. Han menar att det är 

viktigt att alla tar del av den information som bör komma ut, men att man dessutom måste få 

höra om roliga saker på intranätet eftersom det kan skapa en god stämning hos 

organisationen. En av de andra intervjuade beskrev sin arbetsplats och avdelning som ett 

ställe där alla trivs bra tillsammans och tycker om varandra, vilket hon menar var väldigt 

viktigt för en fungerande internkommunikation. En arbetsplats med god samhörighet mellan 

alla individer är därför att föredra, både utifrån teorin och empirin. 

 

“Jag tror nog att alla tycker att kommunikation är viktigt, men däremot så tror jag att det är 

så att alla inte förstår vad kommunikation är/../” 

 

Kommunikatören på LSH, Stockholm 

 

Många av respondenterna uttrycker också att det blir en allt mer ökad förståelse för hur 

viktigt kommunikationen är i hela organisationen. Kommunikatören på Livrustkammaren, 

Skokloster Slott och Hallwylska (LSH) menar att det blir otroligt viktigt i deras arbete att 

skapa en helhet internt. När hon började arbeta hos LSH var det viktigaste för henne att få in 

betydelsen av att alla i organisationen är kommunikatörer. Med det menade hon att det var 

viktigt att skapa en helhetskänsla av hela verksamheter med de tre olika museerna, trots att 

man har tre olika insikter och sammanhang på alla dessa tre. I och med detta tänk kring allas 

roll som kommunikatörer menar hon att de har uppnått den kvalitén som krävs hos sina 

medarbetare för att skapa en helhet hos hela organisationen. En annan kommunikatörerna 

berättar att de brukar beskriva alla medarbetare i verksamheten som kommunikatörer, att det 

inte bara är de som faktiskt jobbar på kommunikationsavdelningen. Hon beskriver också att 
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de anställda mer och mer börjar förstå att de också blir viktiga som kommunikatörer. Hon 

säger också att man tidigare såg på extern och intern kommunikation som två skilda saker 

men att man numera förstår vikten av att ha en integrerad kommunikation. Det ska inte finnas 

någon skillnad på intern och extern kommunikation, de ska gå ihop och vara transparent. En 

respondent beskriver även internkommunikationen som en viktig byggsten att hålla ihop hela 

organisationen, gemenskap är viktig och en gemensam bild av organisationens mål. En av 

kommunikatörerna berätta även att när det gäller just internkommunikation så är det inte en 

fråga som bara den enskilda kommunikatören äger. Det är snarare relationen mellan 

medarbetarna på museet och hon uttrycker även att inte allra minst ledarna måste förstå 

vikten av den interna kommunikationen. Kommunikatörerna på Historiska Museet menar 

också att det inte finns något tillfälle då kommunikationen blir viktigare. Förståelse för 

kommunikation och att den fungerar är viktigt hela tiden, 365 dagar om året. Exemplen ovan 

påvisar en strävar efter att se på intern och extern kommunikation som en helhet inom 

organisationen, snarare än två separata områden. De måste samspela för att fungera optimalt, 

vara effektiva och skapa god förståelse för organisationens identitet och innehåll både intern 

och externt. Det visar också på uppfattning och förståelse för att intern och extern 

kommunikation måste få verka parallellt för upprätthållande av en effektiv och trovärdig 

organisation.  

 

Tre av de intervjuade kommunikatörerna i studien arbetade annorlunda jämfört med de andra. 

Kommunikatörerna på LSH i Stockholm, Världskulturmuseet i Göteborg och Statens 

Maritima Museer arbetar med tre respektive fyra museers kommunikation samtidigt. Man 

delar alltså på samma kommunikationsavdelning och styr arbetet gemensamt för alla dessa 

både internt och externt från en plats. På Livrustkammaren arbetar man även med Hallwylska 

museet och Skokloster Slotts marknadsföringsarbete samt internkommunikation. Dessa tre 

museer är placerade i Stockholm. På Världskulturmuseet i Göteborg samarbetar man och 

delar kommunikationsavdelning med Etnografiska museet, Östasiatiska museet och 

Medelhavsmuseet, som alla ligger i Stockholm. I Statens Maritima Museer ingår Vasamuseet 

(ej fri entré) och Sjöhistoriska museet placerade i Stockholm samt Marinmuseum i 

Karlskrona. Under dessa förhållanden blir ett intranät om inte ännu viktigare än i normala 

fall, och speciellt för de som har museer både i Göteborg och Stockholm samt Karlskrona och 

Stockholm. Kommunikatören som arbetar med Livrustkammaren, Hallwylska och 
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Skoklosters Slott menar att deras intranät har blivit viktigt för att minska mängden mejl som 

dagligen skickas. Ett intranät blir som hon förklarar förenklat som en blogg, där kollegorna 

kan dela information enklare och där allt hamnar på samma ställe. Man kan genom intranätet 

stötta ledningsgruppen och sprida information om gemensamma personalmöten och hon 

menar att det krävs ett enkelt och bra intranät för att det hela, med alla tre enheter, ska 

fungera tillsammans.  

 

Fredriksson diskuterar kring samarbeten mellan organisationer i en av sina artiklar 

(2013:188), vilket till stor del kan liknas med det sätt som studiens museer samarbetar på 

genom att dela kommunikationsavdelning. När man konkurrerar om samma publik och har 

liknande typ av organisation tillhör man samma organisationsfält (ibid) och alla dessa statliga 

museer med fri entré som ingår i studien kan därför antas ingå i samma organisationsfält. 

Man kan förmoda att samarbeten mellan organisationerna i studien skett eftersom alla 

museerna liknar varandra och tenderar att följa samma normer. På fallen i studien har det 

inneburit att många museer sammanslagits till myndigheter, och på så sätt hjälper varandra i 

den kommunikativa utvecklingen. Det innebär dock att den externa kommunikationens 

innehåll för vardera museum måste se olika ut och rikta sig till olika målgrupper utifrån 

museets utställningar och samlingar. Museerna har på så sätt ett gemensamt internt arbete, 

samtidigt som de utåt sett kommunicerar med flera olika budskap och formspråk för 

respektive museum. Det kan med andra ord betyda att museerna samarbetar internt men 

konkurrerar externt. 

 

I princip alla respondenter i uppsatsen har olika positioner i organisationer på 

kommunikationsavdelningen. En är marknadschef, en är ensam kommunikatör på sin enhet, 

en är marknadsförare och någon är kommunikationschef, som exempel på några av titlarna. 

Detta innebär såklart att alla dessa har olika uppdrag i organisationen, trots att de alla jobbar 

med kommunikation. En av cheferna berättade i sin intervjuer om att hon finns på sin 

position för att styra avdelningen genom att sitta med i styrelsen, skapa kontakter, samordna 

olika saker och sätter samman kommunikationsplaner, bland annat. Den andra chefen menar 

att hon tillsammans med de på kommunikationsavdelningen skapar kommunikation som 

stöttar hela museet. Det är viktigt att allt dansar i takt, så de samordnar och planerar 

kommunikationen för allt egentligen. Fredriksson och Pallas diskuterar i sin artikel hur man 
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som organisation styrs på olika sätt av olika medarbetare (2016:150). De menar dock att detta 

kan bli ett problem då cheferna inte alltid ser på saker som sina medarbetare, vilket på så sätt 

kan skapa problem i den interna demokratin. En av de intervjuade nämnde i sin intervju att 

hennes avdelning och avdelningschefen inte alltid hade samma syn på vissa saker, vilket 

givetvis kan skapa problem. När en person med större makt vill en sak medan sju andra vill 

något annat är det klart att det kan uppstå oenighet. Men vidare menar hon att detta nog 

drabbar alla organisationer, det är inget som är ovanligt i arbetet internt mellan medarbetare. 

Detta fenomen var delvis något som andra respondenter nämnde som ett problem, när chefer 

eller andra medarbetare har ett annat synsätt i en situation. De flesta menar att den interna 

kommunikationen helt klart har förbättringspotential, och att den på många sätt har sina 

brister. Dessa personer menar dock att en del förändring kommer ske hos vissa av museerna 

för att skapa goda förutsättningar att den interna kommunikationen ska bli bättre, eftersom de 

har börjat se sina egna brister. 
 

Institutionalisering applicerat på museerna skulle kunna uttrycka sig i hur respondenterna 

även upplever andra chefers ansvar för att vara goda kommunikatörer. Majoriteten av 

respondenterna uttrycker vikten av att chefer ska ha god förståelse för kommunikation och att 

dessa också måste vara goda kommunikatörer för en fungerande internkommunikation. Några 

av kommunikatörerna beskriver att en del av kommunikationsavdelningens uppgift i 

organisationen är att stödja chefer och hjälpa chefer att bli bättre kommunikatörer. En av 

respondenterna uttrycker att, när det kommer till den interna kommunikationen, behövs att 

personalen involveras och där har chefer en viktig roll i att bevara och skapa relationer. Hon 

ser ett behov av att kommunikationsavdelningen stöttar chefer och ledare och hon hoppas på 

att det kommer se ut så i framtiden. En respondent berättar också att det blir allt vanligare att 

ha kommunikatörer i ledningsgruppen och att det ställs större krav på på chefernas 

kommunikativa förmåga. Det blir då ett behov som uppmärksammats av samtliga museer och 

de utvecklar och prioriterar det kommunikativa tänket för att chefer ska bli bättre 

kommunikatörer. Som Fredriksson och Pallas beskriver är det lätt att organisationer i den 

offentliga sektorn påverkas av nyckelpersoners åsikter och prioriteringar (2016:150), att 

etablera ett kommunikativt tänk hos chefer för den professionella kommunikation närmare 
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museernas kärnverksamhet. Kommunikatörer kan lättare påverka andra avdelningar och 

professionen som i slutändan gynnar organisationen både intern men också extern i stort. 

 

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att de avdelningar som prioriteras högst 

och har gjort det även historiskt är just de som arbetar med museernas kärnverksamhet, det 

vill säga samlingen, utställningarna och forskning. Det har funnits behov av att utöka det 

kommunikativa arbetet till andra avdelningar istället för att det är begränsat till enbart 

kommunikationsavdelningen. En av kommunikatörerna berättar att det fram till 2010 fanns 

en separat kommunikationsavdelning som då primärt jobbade med marknadsföring och 

extern kommunikation. Idag har kommunikationsavdelning, utställningsavdelning, 

pedagogik, programverksamhet och lärande slagits ihop för att kunna jobba mycket tajtare. 

Att kommunikationen ska få ta större plats och verka i alla led och på alla avdelningar har det 

funnit ett stort behov av. Hon berättar också att kommunikationsavdelningen idag i princip 

bara jobbar internt med sitt kommunikationsarbetet och hon beskriver att avdelningen numera 

fungerar som en inhousebyrå. När avdelningarna var uppdelade före 2010 upplevde samma 

respondent att det var svår att skapa en förståelse internt för hur de skulle arbeta med 

kommunikation och att en del förutfattade meningar fanns om vad kommunikation faktiskt 

är. När avdelningarna slogs ihop fick medarbetarna gå en skräddarsydd utbildning i 

kommunikation. Respondenterna beskriver också att de i flesta fall sitter med i 

ledningsgruppen. De omstruktureringar och högre prioriteringar av kommunikation på 

museerna är bevis på att branschen utvecklas, och det är också ett uttryck för hur 

kommunikatör som yrkesroll får allt högre status som profession. I och med detta finns det 

också en tendens, en strävan efter att göra det kommunikativa arbetet till en del av museernas 

kärnverksamhet. Kjeldsen konstaterar att strategisk kommunikation etablerats på de danska 

museerna efter en efterfrågan av nyckelpersoner inom verksamheten. Den strategiska 

kommunikationen integrerades då också med museernas kärnverksamhet och kom att ses som 

en del av museernas dagliga praxis. (2013:223). Samtliga respondenter uttrycker också vikten 

av strategisk kommunikation som en del av de svenska museernas verksamheter. På så sätt 

kan det även konstateras att strategisk kommunikation absolut institutionaliseras inom de 

svenska museerna. Det kan även konstateras att den strategiska kommunikationen har eller är 

på väg att etableras som en del av de svenska museernas kärnverksamheten.  
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Museers utmaningar med fri entré 

Som tidigare nämnt kan arbetet kring en kris och en utmaning jämföras på många sätt i och 

med att man inför båda situationerna kräver ett tillfälligt arbete under övergångsperioden. 

Fredriksson menar att kriskommunikation handlar om att upprätthålla organisationen samt 

dess legitimitet och rykte mot omvärlden (2014:232). De måste med andra ord få muséet att 

verka oförändrat under perioden utåt sett, och övergången ska ske utan att det blir en 

omställning som skapar problem med att besöka museet. När det kommer till utmaningar 

internt kring den fria entrén nämner ett antal kommunikatörer i undersökningen att en stor 

utmaning har varit att man med samma antal anställda ska ta sig an ett mycket större antal 

besökare per dag. Personalstyrkan har fått ett större tryck i och med den fria entrén och man 

har fortfarande samma resurser till att underhålla och behålla museet i det skick det ska vara 

i. Som Sandhu nämner i sin artikel har organisationen en förväntan på sig utifrån att de ska 

följa normer och arbeta som de alltid gjort (2009:80). Med detta i åtanke, kan de statliga 

museerna utåt sett inte visa att att de står inför en utmaning eller kris, det måste se likadant ut 

oavsett pågående situation. Med andra ord kan denna övergång ha varit ett problem internt 

bland medarbetarna och bakom kulisserna, men inte utåt mot publiken. Man kan även 

diskutera det Merkelsen nämner om legitimitet och institutionalisering (2013:243). Att man 

som organisation, och i detta fall museum, måste arbeta internt med legitimitet och rykte mot 

sin publik för behålla sitt förtroende. Detta var även något som kommunikatörerna nämnde 

som ett problem med den externa kommunikationen, att skapa förståelse hos besökarna, att 

de trots den fria entrén, fortfarande håller samma kvalitet på museet.  

 

“/.../vi får mer besökare, men mindre pengar  /../” 

Kommunikatören på Armémuseum, Stockholm 

 

Gällande andra utmaningar med den fria entrén har kommunikatörerna delvis sett problem 

med museets resurser och tillgångarna till resurser har på några av museerna blivit färre efter 

den fria entrén. Utifrån detta har de fått anpassa vissa delar av arbetet och gjort några 

ändringar i sin ekonomiska plan. En av kommunikatörerna nämnde i sin intervju att man 

under dessa omständigheter får använda sig av de kompetenser man har och besitter i 

organisationen. Eftersom de inte kan ta in fler medarbetare får de göra det bästa de kan av 

situationen. Detta är något som Sandhu nämner i sin artikel och beskriver det som att den 
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institutionella miljön kännetecknar regler och krav som organisationen måste följa och arbeta 

med för att få legitimt stöd (2009:85). Det kan innebära att museerna tidigare kan ha haft 

större intäkter från besökarna än vad de får i bidrag från staten. Museerna har inget val 

förutom att anpassa sig efter situationen eftersom det är ett av de krav som ställs utifrån från 

staten och kulturdepartementet. Det var dock olika från museum till museum hur den 

ekonomiska ersättningen har blivit jämfört med den tidigare inkomsten från vinster. 

Fredriksson diskuterar i sin artikel om hur politiskt styrda organisationer kan komma att 

behöva ändra sitt omfattande kommunikationsarbete samt mål efter att det skett en förändring 

(2014:335). Däribland kan en sänkt budget vara en av anledningarna till att detta bör göras, 

men var ändå inte ett problem som de intervjuade sett som något stort problem. Det var 

nämligen ingen större skillnad på budgetarna och några av museerna har i sin 

budgetplanering beräknat att kunna lägga mindre på exempelvis kommunikation då den fria 

entrén infördes. De hade, utan att det var bestämt, nästan räknat med att det skulle införas 

igen och var på sätt väl förberedda när det väl hände. 

 

“Kommunikationen blir ju oftast viktigast när någonting är väldigt kritiskt /.../” 

Kommunikatören på LSH, Stockholm 

 

 

Trots att inget av museerna hade genomgått en organisatorisk förändring i och med den fria 

entrén har förändringar internt visats sig vara effektivt i vissa fall. Efter en krishantering kan 

vissa organisationer komma ut starkare än vad de var innan (Fredriksson 2014:335), vilket 

även är jämförbart med en förändring. Eftersom organisationer måste se över sitt arbete inför 

en kris eller förändring kan exempelvis kommunikationsarbetet utvecklas och förbättras 

under denna period, vilket gör att det förmodligen kommer fungera ännu bättre därefter. 

Kommunikatören på Världskulturmuseet nämnde i sin intervju att deras organisationer har 

genomgått en förändring under 2016. Förändringen innebar att internkommunikationen, 

främst innehållande intranätet, återigen tillhör kommunikationsavdelningen istället för 

HR-avdelningen. Denna förflyttning kan antagligen ha gjorts på grund av 

kommunikatörernas kunskap inom både extern och intern kommunikation samt samspelet 

däremellan. Eftersom kommunikationen både utåt mot besökarna och inom organisationen 

påverkar varandra kan en gemensam avdelning för dessa vara positivt. Ett mål hos 
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Världskulturmuseet var att slippa använda mejl mellan medarbetarna för att enklare kunna 

hantera den information som flödar internt, något som delvis utvecklats i och med 

förflyttningen av intranätet till kommunikationsavdelningen. 

 

“Det är väl den där vanliga utmaningen som de flesta organisationer har, den har vi 

definitivt, också eftersom att vi är på två orter, Göteborg och Stockholm. Att hålla ihop, att 

man ska känna ett vi. Det är en utmaning/../” 

 

Kommunikatören på Världskulturmuseerna, Göteborg & Stockholm  

 

 

Det är även intranätet som använts som informationskanal inom organisationerna under 

förändringar, och däribland denna förändring med fri entré. I detta fall blir 

internkommunikationen antagligen en mycket viktig faktor då vissa av Världskulturmuseerna 

inte ligger på samma ort. Det kräver att organisationerna emellan har telefon-och 

Skypemöten för att kunna förbättra sin kommunikation, eftersom långa tågresor inte är något 

att föredra. I sådana fall blir det viktigt med hur man styr upp och leder det interna arbetet, 

exempelvis med hjälp av en avdelningschef. Detta beskriver Sandhu om i sin artikel, och 

menar på att man måste skapa en gemensam syn på arbetet för att det ska lyckas (2009:81). 

Eftersom museerna inte är i samma stad krävs det att man ser på samma sätt på den interna 

kommunikation på alla dessa fyra museer, annars skulle det förmodligen bli problem för det 

eller de avvikande museerna. Framförallt kan detta komma att bli ett problem under en 

förändring när detta arbete ska ske samtidigt på två olika ställen. 

 

Även kommunikatören på Statens Maritima Museer har delad kommunikationsavdelning på 

fyra olika museer. Det är därför viktigt även för dessa fyra museer att ha god kontakt mellan 

de olika enheterna för att få ett gemensamt mål och tänk kring arbetet på hela organisationen. 

Nyligen hade intranätet utvecklats mycket och ett nytt system används idag. Intranätet 

beskriver hon som bra och gediget, vilket har gjort att deras interna kommunikation fungerar 

väldigt bra just nu. Utöver dessa möten försöker de alltid att ses regelbundet och planera. Ett 

exempel på detta var senast de hade heldagar där de planerade sin gemensamma strategi för 

hela organisationen. Detta gäller precis samma scenario som tidigare med det Sandhu beskrev 
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att man måste skapa en gemenskap och samma synsätt på saker inom organisationen 

(2009:81). Att de har utvecklat sitt intranät har förmodligen skapat ännu bättre förutsättningar 

att under den fria entrén infördes kunna samarbeta mellan museerna. Vidare berättar 

kommunikatören att de inom 2-3 månader kommer få tillskott på avdelningen i Karlskrona av 

en som enbart kommer arbeta med internkommunikation, vilket de tidigare inte har haft. 

Tidigare har internkommunikationen tillhört HR-avdelningen (human resources = 

personalavdelning). Hon menar att en person med expertkunskap inom området internt arbete 

kommer tillföra något bra till avdelningen och kommer skapa ett mervärde. De såg själva att 

detta saknades inom organisationen och att det förmodligen kommer hjälpa och gynna dem i 

framtiden. Det kan antas att de med en internkommunikatör på avdelningen kommer kunna få 

mer struktur och samspel inom hela organisationen, då internkommunikatörer har detta som 

en viktig del i sitt arbete. Det här kan även förstärkas av andra museers svar som anser att den 

interna kommunikationen fyller en viktig roll på avdelningen av just den anledningen, att 

skapa ett bra samarbete inom gruppen.  

 

Inför en kommande förändring eller kris måste en organisation arbeta holistisk och se hela 

organisationen som en stor enhet (Fredriksson 2014:335). Det innebär att alla delar i 

organisationen, och i det här fallet avdelningarna på museerna, måste samarbeta innan och 

under tiden som förändringen sker. Alla avdelningar måste se till att arbeta utifrån samma 

mål och visioner om hur det ska se ut när arbetet är slufört. Tiden innan och under den fria 

entrén skulle införas var det några museer som använde sitt intranät för att informera hela 

organisationen så att de skulle veta om detta. De förberedde sina kollegor och 

kommunicerade ut informationen så snart de själva visste om förändringen, vilket är ett bra 

sätt att göra för att kunna planera inför övergången. Många av museerna satte in möten för att 

informera kring ändringen, och kommunikatörerna var en stor bidragande del i detta arbete. 

Fredriksson nämner även i sin artikel om hur man arbetar institutionellt genom att gemensamt 

samarbeta med samma mål i åtanke för att upprätthålla organisationen (ibid:232), kan en 

kommunikativ utmaning som denna behöva förberedelser med målsättningar. Vet man inte 

innan förändringen sker vad ens roll och arbetsuppgifter är kan man förlora mycket, och 

däribland besökare till museet. Fungerar inte det interna arbetet märks det ofta utåt mot 

besökarna. Men eftersom dessa museer var väl förberedda på förändringen, har 

besökarantalet ökat stort på samtliga museer.  
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Institutionalisering som översättning  

Precis som Kjeldsen uttrycker att danska statliga museer översätter kommunikativ praxis att 

anpassa den enskilde organisationen (2013:225), kan det konstateras att svenska statliga 

museer också översätter kommunikativa praktiker och att strategisk kommunikation kan ses 

som institutionaliserad inom verksamheterna. Det finns tydliga likheter i hur de olika 

museerna använder sig av intern kommunikation trots att museernas inte har för avsikt att 

kommunicera samma innehåll eller budskap. Inte minst i vilka plattformar de valt att 

kommunicera såsom sociala medier, hemsida, och intranät. Viktigt att nämna är också de 

upplevelser och uppfattningar som kommunikatörerna har om hur intern kommunikation ska 

bedrivas då detta också innehåller institutionaliserade tendenser. Exempel på det är högre 

prioritering av kommunikation inom verksamheten i allmänhet, förståelsen för hur man 

utvecklat den interna och externa kommunikationen som samspel, ihopslagningar av 

avdelningar för att jobba effektivare med kommunikation i alla led och fokus på chefernas 

kommunikativa förmåga. Det skulle kunna antas att strategisk kommunikation fortsätter att 

institutionaliseras i museernas dagliga verksamhet då den, i olika former, anpassas och 

översätts för att passa de olika museernas innehåll. 

 

Nämnas bör också det digitala fokus och satsningar på sociala medier som är gemensamt för 

samtliga museer i studien. Nästan uteslutande alla kommunikatörer beskriver att de vill satsa 

mer på sociala medier som en del av det kommunikativa arbetet. Den allmänna uppfattningen 

är att det är så branschen har utvecklats och att det är ett effektivt sätt att nå ut till den breda 

publiken och ge fler individer en möjlighet att ta del av organisationen. En av respondenterna 

upplever att kommunikation i organisationer idag rör sig mycket kring sociala medier. På 

Naturhistoriska museet i Stockholm där respondenten jobbar, arbetar de för att nå ut genom 

just dessa plattformar. Hon betonar vikten av att sociala medier blir en 

tvåvägskommunikation, en viktig dialog med omvärlden, där museet har stort utrymme att 

kommunicera sitt innehåll till en bred publik. 
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”Ja, som vi har varit inne på så är det ju digitala plattformar är ju någonting som, det rör sig 

ju jättemycket där hela tiden. Det kanske är mycket facebook idag och om något år är det 

något annat, men att liksom hålla örat mot marken och ha koll.” 

Kommunikatören på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm  

 

En annan av respondenterna berättar att de ska satsa mer på rörlig bild i framtiden, och att 

museet har stor potential att arbeta med spännande innehåll i de kanalerna. En annan av 

respondenterna berättar att även de satsat mer på rörlig bild och att de numera, vid vissa 

tillfällen, valt att enbart jobba med kommunikation i digitala kanaler. Det råder en allmän 

strävan bland kommunikatörerna att det överlag vill fokusera mer på att kommunicera 

verksamhetens innehåll. Social medier har kom att bli den plattform där detta är möjligt. 

Respondenterna beskriver plattformar på sociala medier som ett effektiv sätt att ”förlänga” 

organisationen och låta fler individer ta del av organisationen på ett mer autentiskt, 

upplevande och dynamiskt sätt än genom tryckt eller traditionell kampanjer och plattformar. 

 

”Vi har en ganska bra mix, vi använder mycket våra egna sociala mediekanaler, det är 

väldigt kostnadseffektivt och bra för att bygga relationer med besökarna/…/ Det som vi 

lägger mest pengar på i alla fall det är ju printannonser fortfarande, men det håller ju på att 

skifta lite till att bli mer digitalt. Och då är det även köpt digitalt utrymme då som till 

exempel annonsering i nyhetsappar och sånt, och Youtube/…/” 

Kommunikatören på Världskulturmuseet, Göteborg & Stockholm 

 

Såsom Anna Karina Kjeldsen beskriver att utveckling och normer i hur ett kommunikativt 

arbete bedrivs översätts  från organisation till organisation för att passa dennes specifika 

ändamål och förutsättningar (2013:226), blir sociala medier ett exempel på detta. Sociala 

medier används idag som en effektivt plattform att snabbt och effektivt nå ut med information 

och budskap. För organisationer blir det ett effektivt sätt att hålla en dialog med sina 

intressenter och samhälle. Sociala medier blir på så sätt institutionaliserande då 
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organisationer oavsett organisationsfält eller sektor tenderar att använder sociala medier i 

syftet att förlänga och kommunicera organisatoriskt innehåll.  Det kan då också antas att 

omvärlden i större utsträckning godkänner och accepterar organisationer som använder sig av 

sociala medier, då sociala medier idag kan beskrivas som normerande för legitima 

verksamheter. Men att som museum, på sociala medier och hemsida, kommunicera specifika 

innehåll anpassat från museum till museum och på så sätt ge individer olika upplevelser på 

samma plattform blir uttryck för Kjeldsens resonemang om institutionalisering som 

översättning. 

 

På frågan ”Var hittar du inspiration till ditt yrke?” och ”Upplever du trender i sättet att arbeta 

med intern kommunikation?” svarade kommunikatörerna liknande. De flesta säger att de inte 

upplever trender i internkommunikation men desto mer inom marknadsföring och extern 

kommunikation. När de utvecklar sitt kommunikativa arbete tittar de ofta på hur andra 

museer arbetar både i Sverige och internationellt, några undantag har också inspirerats av och 

tittar på hur mer kommersiella organisationer bedriver kommunikativ praxis. Vanligt är också 

att kommunikatörer från olika museum träffas på samma möten, och många nämner 

frukostseminarier, utbildningar och konferenser som populära mötesplatser. Mötena fungerar 

som inspiration och det är också ett tillfälle att utbyta ideér och lära av varandra. 

 

”Jag tycker det bra att gå på såhär frukostseminarier, tycker jag är ganska bra, det finns 

ganska mycket man kan göra, eh det är bra att åka iväg på, vad säger man, konferenser, det 

finns några bra internationella, det är bra att åka på studiebesök utomlands och se hur de 

gör/…/” 

Kommunikatören på Moderna Museet, Stockholm 

 

Majoriteten har också utbyte av olika utbildningar och skolor. De bjuder in studenter att ta del 

av deras verksamhet likväl som det är vanligt att representanter från museerna besöker 

utbildningar inom kommunikation, PR och media för att hänga med i utvecklingen och 

inspireras till nya kommunikativa lösningar. 
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”Jag följer en del byråer, deras arbeten. Jag tittat gärna på de olika olika utbildningar som 

finns för att se hur studenterna tänker. Ni som är studenter är ju liksom, har ju ofta mycket 

knasigare idéer än vad vi som har jobbat ett tag har/…/” 

Kommunikatören på Historiska Museet, Stockholm 

 

 I två av fallen uttrycker kommunikatörerna att de tittar på andra företag eller organisationer 

av mer kommersiell karaktär för att inspireras till det egna kommunikativa arbetet. De båda 

kunde också ge konkreta exempel. Kommunikatören på Moderna Museet berättar att hon 

tittat på nöjesfälten Liseberg och Gröna Lund för att se hur deras kommunikativa arbete med 

bemötande inom turism fungerar. Kommunikatören på Historiska Museet berättar att de gjort 

en del upphandlingar kring strategisk kommunikation där de jobbat mer med grafisk identitet 

och profil. Från början hade de hjälp av byråer men hon uttrycket att samarbetet gjorde att de 

på museet lärde sig mycket och kan idag arbeta självständigt med att kommunicera identitet 

och grafisk profil. Hon uttrycker att de internt på museet idag kan omhänderta den egna 

verksamhetens identitet och uttryck på ett helt annat sätt än tidigare. Hon berättar också att de 

vunnit priser för grafisk identitet och webb.  

 

/.../Vi har ju vunnit väldigt mycket priser för, inte minns för grafisk identitet och vår webb har 

vunnit priser och på det viset så mäter vi ju oss väl med andra företag eller institutioner eller 

organisationer verkligen! I uttryck inte minst/.../ 

Kommunikatören på Historiska Museet, Stockholm 

 

De museer som undersökts har alla olika samlingar och utställningar och har därmed också 

olika samhällsansvar i var och hur de ska förmedla kunskap och fakta. Det finns också tydliga 

likheter i hur kommunikatörerna själva upplever kommunikation och hur de tänker kring 

deras eget kommunikativa intresse och arbete. Det finns klara tecken på en vilja och strävan 

efter att hänga med i hur den kommunikativa branschen utvecklas och inte allra minst som 

ovan nämnt genom social medier, digital kanaler, genom utbildningar och dess studenter samt 
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seminarier. Detta trots att den allmänna uppfattningen är att det inte finns någon press att 

faktiskt göra det. Som Fredriksson och Pallas påpekar att institutionalisering sker medvetet 

och omedvetet tyder exemplen ovan på att museerna tenderar att följa och inspireras av 

varandra när de utvecklar sin kommunikation. Samma behov har uppmärksammats och 

samma åtgärder har genomförts. Detta skulle då kunna uttryckas som institutionalisering sig. 

Enligt Kjeldsen tar organisationer till sig de ”trender” som tycks passa denne, och det innebär 

även att en del organisationer inte känner behov av att reproducera visa arbetssätt om dessa 

inte kan översättas och passa organisationen (2013:226). 

  

Att våra svenska statliga museer tenderar att i största mån inspireras av liknande 

verksamheter och andra museer innebär att kommunikativa trender och praxis skapas mellan 

museerna själva. Det kan då antas att normer i hur det kommunikativa arbetet ska utföras 

också skapas museer emellan och skulle kunna vara en förklaring till varför museerna inte 

valt att ändra sitt kommunikativa förhållningssätt när den fria entrén infördes. Oavsett om 

kommunikationsarbetet är förändrat eller ej blir detta ett resultat av en institutionaliserade 

process då många likheter ändå finns i sätten museerna förhåller sig till kommunikation. 

Svaret skulle rent krasst kunna vara att inget utav de statliga museum gjort någon anpassning 

till den nya reformen  just  för att ingen annan heller har gjort det. Detta medvetet eller 

omedvetet för att inte sticka ut från normen och riskera att inte uppfattas som lika legitim 

eller trovärdig gentemot konkurrerande museer. Konkurrensen och anpassningen ligger 

snarare i hur väl museerna lyckas förmedla det egna och specifika innehållet på de olika 

plattformarna och på så sätt särskilja sig, som Fredriksson och Pallas beskriver, i detaljer 

snarare än att det kommunikativa beteendet blir unikt för museet eller organisationen 

(Fredriksson & Pallas 2011:49). 
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Slutsatser  
De förändringar som har gjorts i det interna kommunikationsarbetet inför och under att de fria 

entréerna införts är marginella hos samtliga museer.  Generellt sett har man inte ändrat den 

interna kommunikationen i och med den fria entrén. De små förändringar och arbetet som 

gjordes innan via intranätet är inte något som man märkt av så mycket i organisationen. I och 

med att man visste hur man hade arbetat tidigare när den fria entrén infördes hade de redan en 

plan för hur de behövde arbeta även denna gång. Förändringen är dessutom inget som 

påverkat organisationen i sig förutom att den inte är vinstdrivande längre. För museet innebär 

det alltså ingen större skillnad i användandet av intranätet och inte heller några andra större 

utmaningar som har stötts på under införandet av fri entré. De som besöker museerna 

reflekterar inte över om det är statligt eller privatägt enligt respondenterna, vilket även gäller 

det interna inom organisationen. Samtliga kommunikatörer ser den interna kommunikationen 

hos respektive museum som god och fungerande. Många av de menar dock att vissa 

svårigheter finns och att exempelvis inte all kommunikation alltid når alla berörda. Detta 

problem är dock inte något som uppkommit i och med den fria entrén. Med hjälp av 

intranäten och förberedelserna inför förändringen har organisationerna, med andra ord 

museerna, utan större svårigheter kunnat ta sig igenom förändringen. Att alla museerna har 

genomgått denna typ av reform tidigare med införandet av fri entré har även hjälpt mycket. 

De flesta av museerna visste exakt vad som skulle göras inför bytet och därför uppstod inga 

större problem. Bland annat började de planera den ekonomiska biten och lägga upp en ny 

budget i tidigt skede, där de beräknade att de skulle få mindre pengar i bidrag än vad de 

tidigare haft tillgång till. 

  

Den enda utmaningen som tillkommit efter att den fria entrén infördes som majoriteten av 

kommunikatörerna nämnde var just att de ekonomiska tillgångarna blev mindre. Eftersom 

statliga museerna ingår under kulturdepartementets ansvar, är det dessa som bestämmer hur 

stort bidrag museerna ska få. Även fast de var beredda på att de skulle få mindre pengar än 

innan blir det mycket tydligare när det väl upplevs. Med samma personalstyrka och 

utställningar på museerna ska de nu bedriva organisationen på precis samma sätt som de 

gjorde innan. Många av kommunikatörerna har märkt av att det har blivit mer slitage på 
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utställningarna och att lokalerna blir smutsiga snabbare. Detta beror på det ökade 

besökstrycket som tillkommit efter den fria entrén. 

 

Ur ett institutionellt perspektiv så går det inte att blunda för att en förändring ändå har skett, 

eller att förändring ändå sker i sättet museerna kommunicerar. I förhållande till den fria 

entrén har inga stora förändringar skett men bortsett ifrån det så finns det en klar utveckling i 

hur kommunikatörerna ser på och uppfattar kommunikation. Med utveckling menas att 

kommunikationsavdelningar och ibland hela museet som organisation tagit till sig och 

anpassat sig efter den kommunikativa branschens progression. Precis som Kjeldsen 

konstaterar att strategisk kommunikation etablerats och ses som en del av danska museers 

dagliga rutin, kan det även konstateras att detta också sker inom svenska museer. Museerna 

tenderar att göra samma förändringar i kommunikativ praxis vid samma tillfällen. Tydliga 

mönster finns också i vad museerna prioriterar i organisationen. Kommunikationen kommer 

allt närmare kärnverksamheten då chefer prioriterar kommunikation mer samt att avdelningar 

slagits ihop. Detta innebär att kommunikatörerna kan jobba närmare nyckelpersoner i 

organisationen, så som forskare, konstnärer och de som ansvarar för utställningarna. 

Kommunikatörerna sitter också, på många hålla, numera med i ledningsgrupper. 

 

Det kan också konstateras att museerna i stor utsträckning influeras och inspireras av 

varandra i process av kommunikativ praxis. Normerna om hur ett museum ska se på och 

bedriva sin kommunikation skapas här. Det faller sig då naturligt att museerna ser likadant på 

kommunikation och hur de vill och ska utveckla den. Det kan då antas att det inte kommer 

ske stora eller drastiska förändringar i museernas kommunikativa arbete trots nya 

organisatoriska reformer. Konkurrens ligger i vilket slags innehåll museerna kommunicerar 

intern och externt snarare än sättet de valt att kommunicera det på. 
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Slutdiskussion  
Som avslut vill vi påpeka att vem som bär huvudansvaret för den interna kommunikationen 

skiljer sig en del mellan museerna i studien. En del kommunikationsavdelningar ansvarar 

både för den externa och interna kommunikationen medan andra har delat upp ansvaret 

mellan olika avdelningar. Det kan dock finnas naturliga orsaker till varför det är så. De större 

museerna, organisationsmässigt, är de som i störst utsträckning har delat det kommunikativa 

ansvaret mellan olika avdelningar. Oftast finns en marknadsföringsavdelning som ansvarar 

för den externa kommunikationen och en administrativ/HR-avdelning som ansvarar för 

intranät och personal. De mindre museerna, i bland med en eller två personer på 

kommunikationsavdelningen, har en avdelning som ansvarar för all kommunikation. 

Majoriteten av respondenterna uttrycker också att det finns en tydlig plan och mål med den 

externa kommunikationen. Det finns tydliga strategier i hur de vill och ska kommunicera 

museets innehåll och värderingar till omvärlden samt hur och var de vill marknadsföra sig 

som museum. De uttrycker även att samma plan och mål inte  finns för den interna 

kommunikationen. Detta skulle kunna vara en anledning till att tidigare forskning lätt 

fokuserar på den externa kommunikationen och marknadsföring istället och kan tendera att 

förbise den interna. Många av kommunikatörerna uttrycker en större förståelse för att den 

externa och interna kommunikation måste vara starkt sammankopplade för att upprätthålla en 

effektiv och trovärdig organisation, något som kanske hämmas när ansvaret är uppdelat. Till 

exempel så berättar marknadsföraren på Moderna Museet i Stockholm, att hon inte har någon 

insikt alls i hur det interna kommunikationsarbetet fungerar, hon tycker att intranätet fungerar 

bra men kan inte säga vad det är som brukar läggas upp där exempel på mindre museum. De 

som arbetar med den interna kommunikationen är då således inte kommunikatörer eller har 

utbildning inom kommunikation. På Moderna Museet i Stockholm till exempel så är det den 

administrativa chefen som har det ansvaret. För att få en bredare bild av den interna 

kommunikationen och hur den interna kommunikationen ses på och bedrivs skulle vi därför 

till framtida studier inte begränsa urvalet till endast kommunikatörer. Det hade varit på sin 

plats att göra djupintervjuer med andra personer som även de, ansvarar för kommunikation 

och interna relationerna i organisationen.  
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