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Creating Public Value



Vidare kommer kvalitetsfrågor som flexibilitet, valfrihet samt 

anpassning över tiden och till individuella behov att bli allt 

viktigare. För att den offentliga sektorn skall kunna möta 



dessa krav från medborgarna måste den förnyas. (Prop. 

1987/88:150, Bilaga 1, s. 36) 

New York Times







Det är svårt att föreställa sig att ett museum med undermålig 

styrning någonsin skulle kunna uppnå och upprätthålla en 

överlägsen kvalitetsnivå över en längre tid. En god styrning 

kanske inte är ett mått på ett bra museum, men i det långa lop-

pet förefaller det helt klart att vara en nödvändig förutsättning. 

(Weil & Cheit 2004, s. 350) 



Utredningen konstaterade att museisektorn, i likhet med hela 

kulturområdet, behöver mer forskning. Det forskas för lite på 

samlingarna men också på museernas praktik. (SOU 2009:15, 

s. 18) 



Staten och styrning har alltid varit och kommer alltid 

att vara komplicerat. Om det fanns några lätta svar på 

de problem och utmaningar som vi står inför, skulle nå-

gon redan ha funnit lösningar. Det handlar inte om att 



en modell är rätt och en annan fel. Istället är det en 

fråga om i vilken utsträckning vissa värden, som effekti-

vitet, balanseras eller eftersträvas relativt andra värden, 

som demokrati och det kollektiva samhällsintresset. 

(Denhardt & Denhardt 2015, s. 670) 

Hur har idéer om statens styrning av myndigheterna och 

dess utformning utvecklats och förändrats de senaste decen-

nierna?

Hur tolkar och hanterar museimyndigheternas ansvariga le-

dare sitt uppdrag i ljuset av den förändrade styrningen och 

omvandlingen av museernas verksamhet?



Syftet är att utveckla en fördjupad kunskap om hur föreställ-

ningar om samhällsvärde och värdeskapande kommer till ut-

tryck i styrkoncepten New Public Management och Public 

Value Management. 
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Figur 2:1 New Public Management-doktriner enligt Hood (1995) i sammandrag















Figur 2:2 Intressentkarta med rekommenderade insatser (Williams & Lewis 
2008, s. 659 i bearbetning) 





Figur 2:3 Identifiering av intressentbaserade styrkort som utgångspunkt för stra-
tegiutveckling (McAdam et al. 2005, s. 259) 



[…] i vilken den ena parten (principalen) delegerar 

arbetsuppgifter till en annan (agenten), som utför arbe-

tet. Agentteorin försöker beskriva denna relation genom 

att använda en kontraktmetafor. (Eisenhardt 1989, s. 58) 















Figur 2:4 Modell för tjänstemarknadsföring applicerat i museistyrning (Gilmore 
& Rentschler 2002, s. 750) 







Mätningar och utvärdering av ett museums meriter 

måste fokusera på att utveckla kritiska värden som skil-

jer museer från andra offentliga institutioner och vad 

som utgör grunden för hur de bidrar till sin omgivning 

och samhället, även till ett själsligt lyft. (Griffin & Abra-

ham 2000, s. 352) 





Creating 

Public Value

Litteraturen om management i den privata sektorn 

gav en annorlunda och i vissa avseenden konkurrerande 

bild av kontext, filosofi och verktyg för styrning och or-

ganisatorisk ledning. Den fokuserade uppmärksamheten 

på marknaden snarare än det offentliga uppdraget. 

(Moore 1995, s. 6) 



 uppåt
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Figur 2:5 Den strategiska triangeln (Benington & Moore 2011, s. 5)i översätt-
ning och tolkning av författaren 





Att föra en kontinuerlig strategisk diskussion i en or-

ganisation gör det således möjligt att främja hur sam-

hällsvärde skapas, eftersom diskussionerna får fäste och 

genomsyrar den löpande verksamheten i organisationen. 

(Dumay 2014, s. 82) 
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Creating Public Value



Instrumentella värden (instrumental values) 

Inre värden (intrinsic values) 

Institutionella värden (institutional values) 









Tabell 2:1 Nyckelbegrepp i en jämförelse mellan styrkoncepten New Public Ma-
nagement och Public Value Management 
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Det är nyt-

tigt för mig att få spegla verksamheten i de frågor du ställer”.  











”3 § I statens verksamhet ska hög effektivitet efter-

strävas och god hushållning iakttas.” 



Figur 4:1 Resultatanalys (RRV 1991a) 



”För att komma åt ett sådant orsakssamband behövs 

en utvärdering av effekten (IV). Först då kan man uttala 

sig om åtgärden varit ändamålsenlig eller inte – d.v.s. 

belysa effektiviteten.” (RRV 1991a, s. 7) 

”produktivitet, d.v.s. att få ut fler produkter eller tjänster för 

pengarna eller lika många för mindre pengar och

kvalitet och service, d.v.s. att det som produceras blir bättre 

nyttigheter, särskilt för mottagarna av produkterna och tjäns-

terna.” 

(RRV 1991b, s. 6) 











”[...] i utbyte mot exponering av ett företagsnamn el-

ler varumärke och eventuellt andra förmåner. Sponsring 



är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för 

parterna.” (ESV 2002:15, s. 7)  



Figur 4:2 Resultatstyrning som den presenterades i en handbok för myndigheter-
na (RRV 1994:10, s 41) 



”[...] framgångsfaktorer och mått ska väljas så att de stöder 

såväl övergripande mål som mer konkreta verksamhetsmål. De 

bör därför hänga ihop med organisationens vision och stra-

tegi, samt för myndigheter naturligtvis även med instruktionen 

och regleringsbrevet.” (ESV 2000:16, s. 12)  



Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17 

Kultur, medier, trossamfund och fritid



”Om målet avser något tillstånd i samhället, t.ex. ett förändrat 

beteende hos en målgrupp, blir åtgärden en prestation som 

lämnar myndigheten och möter målgruppen. Om målet avser 

någon egenskap hos en prestation, t.ex. ärendehandläggning-

ens rättssäkerhet, blir åtgärden en aktivitet eller process inne i 

myndigheten.” (ESV 2006:7, s. 9) 





”[...] onödiga pålagor på myndigheter i form av om-

fattande regelverk ses över så att myndigheter kan fri-

göra resurser för värdeskapande verksamhet till gagn 

för människor, företag och samhället i stort” (SOU 

2013:40, s. 15). 

”Vi undersöker om de följer direktiv, regler och före-

skrifter, om de når sina mål samt om statliga insatser är 

effektiva och samhällsnyttiga.” (Riksrevisionen 2016) 





”[...] vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och 

genom nyförvärv berika de samlingar som har anför-

trotts myndigheten.” 



”[...] hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för 

allmänheten samt driva och stödja utställningsverksam-

het och annan pedagogisk verksamhet.

den verksamhet som svarar mot den unga publi-

kens behov samt insatser för att öka den unga publiken

de åtgärder som vidtagits för att öka tillgäng-

ligheten för personer med funktionsnedsättning. (Rege-

ringsbeslut KU2010/2028/SAM) 



”Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. 

i förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-

getunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa 

aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resul-

tat.” (Regeringsbeslut KU2010/2028/SAM) 



”Genomgående framstår bristen på central samord-

ning, mandat för samverkansinsatser och en oklar an-

svarsfördelning som grundläggande problem såväl för 

etablering av konkret samverkan som för främjande av 



en framåtsyftande utveckling av museifrågorna gene-

rellt.” (SOU 2009:15, s. 29)

”Förslaget bygger på en alltför stark tilltro till en organisato-

risk centralisering som lösning” 

”SMM ställer sig principiellt mot 

tanken på att organisera branschövergripande samordnings-

frågor i myndighetsform”



”Där utredningen lyfter fram samordning (att åstadkommas 

genom ett tydligt ovanifrånperspektiv) som ett centralt begrepp 

skulle SHM istället välkomna för-

bättrade förutsättningar för en ökad samverkan mellan mu-

seer”

”NRM ställer sig avvisande till 

ett inrättande av en samordningsfunktion enligt betänkandet, 

men vill uttrycka ett starkt stöd för en fortsatt utvecklad sam-

verkan”

”NMW

välkomnar en översyn där samverkan sker utifrån verksamhet-

ens behov, lämpligen tar sektorn dessa initiativ självmant”



Vår utgångspunkt var att det som är styrt i lag, det är 

styrt i lag och behöver inte upprepas i instruktion eller 

på annat sätt. Först rensade vi bort allt som var lagstyrt 

i instruktionen och då kortades den. I regleringsbreven 

fanns det mycket som var årligt. Om det ligger kvar år 

efter år är det en instruktionsfråga, för regleringsbreven 

ska vara lite mer operativa styrdokument. Det som var 

återkommande men inte lag det tyckte vi platsade i en 

instruktion. (Ip 9)  



Man är väldigt fokuserad inåt på vad som händer i 

kulturen hela tiden. Att andra områden har utvärderats 

och omprövats bryr man sig inte om, att vi skulle behöva 

göra det är ett ifrågasättande av oss, säger man. Om du 

kommer från till exempel trafikområdet är det vardag. 

Man är van att bli utvärderad och granskad hela tiden. 

Det handlar inte om att ifrågasätta kulturen. Jag har ju 

bara haft med mig att vara ifrågasättande kring om man 

kan få ut mer kultur för insatta pengar. Man måste ställa 

sig frågan om det skulle kunna göras bättre och det är 

det analysfunktionen ska hjälpa till med. (Ip 9) 



Det var verkligen min idé att göra undersökningen. 

Det handlade faktiskt om hur man upplevde styrningen, 

jag ville göra en kundundersökning. Dom är styrda av 

oss och jag ville ställa ett antal frågor. Alla var inte 

supernöjda men vi fick mycket kredd för den. Jag kanske 

använder kund felaktigt när jag säger det om myndig-

heterna, men i detta sammanhang vill jag använda det. 

Vi arbetar otroligt mycket med den andra typen av kun-

der, det är ju allmänheten om man sitter på ett politiskt 

uppdrag. (Ip 9) 

Vår synpunkt var ju att det inte var departementet 

som skulle överväga om det var kvalitet eller inte, man 

hamnar i en försvarsställning. En regering måste ha till-

gång till stabsmyndigheter som har en professionalism 

och kompetens att avgöra vad som är kvalitet idag och 



vad som kanske kunde vara morgondagens kvalitet. Vik-

tiga aktörer på kulturområdet är Kulturrådet och Konst-

närsnämnden. (Ip 9) 



Figur 4:3 Beskrivningsmodell av den statliga styrningen med museimyndighet 
som exempel









Tabell 5:1 Förändring i ICOM:s stadgar sedan grundandet 1946 vad gäller defi-
nition, syfte och omfattning 

samlingar som är 

öppna för allmänheten



en icke-vinstdrivande organisation som förvaltas i allmän-

hetens intresse

en icke-vinstdrivande organisation i samhällets tjänst i takt med 

dess utveckling



före-

målssamlingar av kulturellt och vetenskapligt intresse



materiella vitt-

nesmål om folk och deras omgivning

Ett museum är en icke-vinstdrivande, permanent in-

stitution i samhällets tjänst och i takt med dess utveckl-

ing, öppet för allmänheten, som anskaffar, konserverar, 

kommunicerar och ställer ut mänsklighetens materiella 

och immateriella arv i syfte att erbjuda utbildning, studi-

emöjligheter och underhållning. (ICOM 2007) 



Deras värde står i direkt proportion till vad de kan 

förmedla och bidra till människors känslor och intellek-

tuella liv. (AAM Code of Ethics for Museum Workers 

1925, se Boyd 2004, s. 351)  
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Anslag MSEK:

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom 

nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myn-

digheten.

hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmän-

heten samt driva och stödja utställningsverksamhet och 

annan pedagogisk verksamhet.

Vasamuseet är paradexempel på det, för varje besö-

kare som går in till vasaskeppet bidrar till dess förstö-



relse, eftersom det inte tål utandning. Då har man den 

inbyggda dikotomin i systemet – det bästa vi kan göra är 

att låsa in det så att ingen får se det. Å andra sidan om 

ingen får se det, så saknar det legitimitet, för man måste 

få ta del av det. (Ip 3) 

En typisk motsättningsfråga finns ju i museers natur – 

bevarandet kontra uppdraget att förmedla. Dom två 

krockar ju och kommer alltid att krocka, ska krocka. 

Många ser det som ett problem; jag ser det inte som ett 

problem utan som en del av det klassiska museiuppdra-

get; det ska hanteras. (Ip 4) 

Det är personal som är pedagoger i botten, dom är 

lärare, utåtriktade och vana vid att interagera med 

många människor på ett annat sätt än den stereotypa 

forskaren. Det är klart något som alla vi som är ledare 

måste på något sätt förhålla oss till. (Ip 2) 



vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom 

nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myn-

digheten.

Vad gäller kunskapen kan jag som chef uppleva att 

den gamla generationen som kunde samlingarna, att de-

ras kunskap kommer vi att tappa bort och det är ganska 

förfärligt för det är nästintill omöjligt att rekrytera nya 

som kan föremål som dom. Dom unga är väldigt duktiga 

på teori men dom kan inte ta ett föremål och säga vad 

det är, om jag ska vara riktigt krass, och då dör liksom 

hela källmaterialet. [...] Jag menar att man måste hela 

tiden förstå att man har två sidor av myntet. Man har en 



utåtriktad sida, men så finns det en baksida som det är 

svårt att få förståelse för från politiskt håll. (Ip 7) 

Vi vill verkligen att samlingarna här ska bli befors-

kade och har en anställd tjej som har disputerat och som 

har i uppdrag också att försöka öka intresset från hög-

skolorna. Hon har lyckats få till stånd ett samarbetspro-

jekt med en högskola. Så det finns långt gångna planer 

här nu om ett forskningsprojekt. Det kan bli så att vi till 

och med ska erbjuda plats här för två till tre forskare i 

några år. Vi får se om det går i lås, det handlar natur-

ligtvis om pengar. (Ip 6) 



till oss närstående grupper

Det gäller att dom är välinformerade om det vi gör, 

att dom också har en möjlighet att samtala med oss 

kring det vi gör för att på så vis påverka. [...] Det hand-

lar om att upprätthålla de långsiktiga relationerna som 

vi behöver för att få en dialog med det omgivande sam-

hället. (Ip 2) 

Vad händer med vårt moderna kulturarv? Där ordnar 

vi t.ex. debatter. [...] Det är viktigt att bevaka så att inte 

originalinredning förvanskas t.ex. Det är viktiga och 

komplexa frågor om hållbar utveckling. (Ip 5)  



Vi har också ansvar för att förvalta kunskap och min-

nen till framtida generationer. Det kan man inte sätta 

publiksiffror på, för här handlar det om att bevara något 

som publiken inte nödvändigtvis håller med om. Det dom 

tycker ska kanske också bevaras, men här är det en helt 

annan situation. Det är att försöka att eftersträva en mer 

differentierad och objektivt genomanalyserad bild av 

vad det är som ska sparas för eftervärlden. Det kan vara 

sådant som man inte kan göra utställning på för det är 

inte publikt men det är ändå viktigt att ha. (Ip 7) 

Jag tror att det är mycket viktigt för museisektorn att 

bibehålla trovärdigheten, man måste kunna klara av att 

hantera sitt bevarande. Och med så stort fokus på till-

gänglighet finns det en risk att det halkar efter. [...] Det 

tror jag är en nyckelfråga faktiskt, att bevara kvalitén i 

bevarandefrågor. (Ip 1) 



hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmän-

heten samt driva och stödja utställningsverksamhet och 

annan pedagogisk verksamhet. 

trad-

itionens tyranni



Det är inte det det handlar om, det handlar om var 

man befinner sig i den sociala hierarkin, det är en klass-

fråga och en utbildningsfråga. Det är ingen skillnad en-

ligt våra erfarenheter på folks intresse, tvärtom skulle 

jag vilja säga att den klass som har utbildning är mycket 

mer museiintresserade än motsvarande grupp i Sverige. 

(Ip 7)  

Vi vill ju använda våra samlingar, grunda oss på dom 

för att belysa något som händer nu och leder in i framti-

den och skapa berättelser. Vi gör vandringar, vi kan 



också skapa historiska berättelser på ett nytt sätt, inte så 

att man bara refererar till nummer och objekt. [...] 

Människor vill ju delta, ungefär som på 60-talet, det 

kommer tillbaka. [...] Jag tror att man vill känna på rik-

tigt på saker och ting och möta andra människor. (Ip 5)  

Vi tycker själva att vi sitter på fantastiska berättelser. 

[...] Det är det som är utgångspunkten – vi vet att det 

här är intressant, vi vet att folk är intresserade så det 

gäller för oss att leva upp till de här förväntningarna, till 

det latenta intresse som finns. Där tror jag vi har mycket 

att lära av näringslivet, t.ex. filmbranschen. Det är vik-

tigt att kunna berätta populära historier med en extra 

dimension, ett budskap. Filmbranschen har duktiga ma-

nusförfattare, de kan bygga upp en historia. (Ip 7) 

Det som ökar mycket är dom internationella utlåning-

arna, vi blir mer och mer internationella, tack och lov, 

och det gör att våra föremål efterfrågas i högre ut-

sträckning utomlands. (Ip 4) 



Ansvaret vi har för förvaltningen, den behöver lång-

siktighet. Gentemot andra, andra länder t.ex. i plane-

ringen av de stora utställningarna som går över flera år. 

Men vi skulle kunna utveckla mycket, mycket mer ihop 

med andra länder kring samlandet och förvaltningen av 

samlingarna om vi hade lite mer långsiktighet i vår eko-

nomi. (Ip 7) 

Det finns också en idé om att en ny generation männi-

skor kommer att se det här som det primära, alltså inte 

verkligheten utan verklighetens avbild, och det är klart 

att det ligger mycket i det där att ju mer man använder 

sig av en teknik som har ett sådant interface, desto mer 

blir man fixerad vid den nyttan. (Ip 8) 





Vi har haft utgrävningar tillsammans med skolklasser. 

Våra arkeologer kommer ut och man 

 får möjlighet att gräva tillsammans i någon vecka 

eller några dagar och sedan komma in på museet och 

bygga en utställning av sina fynd här tillsammans med 

våra arkeologer. Det har gett mycket självkänsla och det 

har lett till delaktighet och stolthet över det man gjort. 

(Ip 2)   

Figur 6:1 Exempel på program för skolor (Flygvapenmuseet i Linköping) 



Vi har också jobbat tillsammans med utbildningen i 

svenska för invandrare, SFI, som vi har särskilda vis-

ningar för och erbjuder särskilda plattformar för. Dom 

ska ju lära sig svenska, men det är inget som hindrar att 

dom lär sig svenska på museet och samtidigt kan an-

vända sig av våra samlingar och utställningar. Det mär-

ker vi också att det ger väldigt mycket. Man kan reflek-

tera kring våra föremål utifrån den kultur som man 

kommer ifrån. Det är samma föremål speciellt om man 

går längre bak i historien, dom har kommit hit till Sve-

rige och blivit omdefinierade, vi har vävt in dom i 

svenska ritualer istället. Vi har många tacksamma berät-

telser att bygga broar mellan kulturer på och det försö-

ker vi medvetet utveckla i verksamheten på olika sätt. (Ip 

2) 

Vi har ett samhällsuppdrag och vi behöver andra 

kompetenser än de rent klassiska museiämnena, en 

större bredd. [...] Om museerna ska vara en aktiv part i 

kunskapssamhället, måste det bli på ett annat sätt än ti-

digare. Det kan inte bara vara den klassiska byggnaden 



som man går till som ett slags kunskapstempel och får 

kunskap. (Ip 4) 

Jag tror att en av anledningarna är att fyrtiotalisterna

gjorde uppror mot borgerligheten, och i borgerligheten 

ingår många av de discipliner som museerna står för, 

klassisk kultur och historia t.ex. Det har skadat utbild-

ningen, man lägger för lite vikt på historia. Deras barn-

barn är eld och lågor när de väl kommer hit. [...] Att 

unga inte skulle vara intresserade är ett felaktigt anta-

gande. (Ip 7) 



På senare tid har museer valt att prioritera kundper-

spektivet alltmer. Vi gör kundenkäter, och vi talar om 

hur vi ska nå dom som inte besöker oss, för att under-

söka varför och finna nya sätt för att nå dem t.ex. på so-

ciala media. (Ip 1) 

Vissa anställda reagerar negativt när vi talar om 

kunder, kanske för man associerar till affärsvärlden. Jag 

tror att det är mestadels den äldre arbetskraften som är 

insocialiserade i att använda det mer neutrala begreppet 

besökare. När vi hade fri entré så kändes det inte natur-

ligt att använda kundbegreppet. Men en viktig del av 

mitt chefsarbete var att introducera ett kundtänkande i 



organisationen, eller medborgarorientering som rege-

ringen kallar det. (Ip 2) 

Det finns många gånger en tendens för oss på muse-

erna att överskatta vikten av dom produkter vi gör och 

underskatta liksom betydelsen av den plats som vi är, 

och platsen innefattar också dom tre heliga k:na: kaffe, 

kissa, köpa. Det tror jag är jätteviktigt idag för museer 

av vår typ att ha en bra shop, ett bra café och en bra re-



staurang och rena, välstädade och fräscha toaletter 

också för den delen. Alla dom bitarna samverkar med 

allt det andra vi gör för att erbjuda ett bra besök. (Ip 2

Man ser den här trenden som egentligen kommer från 

USA att museerna ska ha en bra restaurang, och musei-

besöket ska också kunna innehålla det som ju finns över 

hela Europa, den har slagit igenom i Sverige också. Man 

förväntar sig att man ska kunna sitta ner och kunna ta en 

kopp kaffe eller ett glas vin eller någonting. [...] Apropå 

styrning är det svårt med outsourcad verksamhet. Man 

vill upprätthålla en viss kvalitet, att det ska vara si och 

så. Sedan kommer man alltid till att krögarna finner att 

man tjänar mest pengar på varm korv för det är det folk 

vill ha. Dom struntar i att det ska vara i linje med varu-

märket. Det är en svår styrningsfråga. (Ip 3)



Figur 6:2 Exempel på reklam för museibutik (Nationalmuseum)

När dom gått igenom en utställning och sett museet, 

då vill vi att dom ska ta nästa steg, att ta med sig utställ-

ningen hem. Man ska börja reflektera över frågor som 

utställningen har väckt, och då är ju butiken det själv-

klara stället man går för att köpa på sig böcker eller 

broschyrer eller kanske bara en souvenir, men som ändå 

ger en sorts känslomässig koppling till museibesöket och 

gör att det lever kvar på något vis. (Ip 2) 



Vi förlorar pengar på butiken idag

Det skulle kunna finnas incitament för t.ex. butiken. 

Jag har funderat på detta, men gjort den bedömningen 

att tiden inte är mogen för oss. Jag tror det skulle skada 

mer än det skulle gagna i nuläget. (Ip 1) 

.



Det är kataloger, böcker, barnböcker och så vidare 

[...] (suck), svår fråga. Om vi talar om varumärket för 

museet är butiken livsviktig, om vi talar för museibesöket 

kan vi säga att ungefär 90 % av dom vi frågar säger att 

vi måste ha en butik och tycker att vi har för små butiker 

och dom vill ha mer butik. (Ip 4)

Däremot har det varit problem med resurser, och det 

är något som ska finansieras anslagsvägen i princip. Det 

är ju ett kraftfullt instrument för att uppnå målet att sätta 

betraktaren i centrum. (Ip 8) 



Här är det för museer precis som för alla andra som 

konkurrerar om människors uppmärksamhet och tid, att 

finnas där människor finns och inte bara hoppas på att 

dom hittar in till den egna hemsidan. Vi jobbar väldigt 

aktivt med just sociala medier. [...] Jag tror att det 

kommer mer och mer. Innan hanterades det av en en-

staka person i organisationen. Frågorna blir viktigare 

rent generellt, att det finns i verksamheten, hur vi kom-

municerar. (Ip 2) 



Figur 6:3 Varumärkesarbete - exempel från verksamhetsplan och budget 2010 
(Statens historiska museum SHM) 

Vi valde att jobba med varumärkesplattform, och det 

faktum att vi är en myndighet behöver inte våra besökare 

känna till. [...] Vi valde att jobba mycket med myndig-

heten internt och varumärket externt, då blir varje mu-

seum ett varumärke. Det är viktigt att värna om olikhet-

erna också. Varumärkena har lite olika profil och olika 

målgrupper till stor del. [...] Vi utgick från regeringens 

instruktion där det uttrycks vad vi finns till för och tog 



fram varumärkesplattformar för att tydliggöra hur vi vill 

uppfattas utåt, hur våra besökare ska uppfatta oss. (Ip 2) 

Det är inte helt lätt att driva museer i den här typen 

av myndighet. Formen för myndigheter är ettåriga bud-

getar och egentligen ingen möjlighet att spara i ladorna. 

[...] Jag tycker egentligen inte att myndighetsformen är 

ett bra sätt att bedriva museiverksamhet om jag ska vara 

riktigt ärlig. (Ip 1) 



Det är klart att vi är politiskt styrda, alla myndigheter 

styrs av dom politiska målen, men det är en decentrali-

sering från kulturdepartementet på ett sätt. Vi har större 

möjligheter idag att tolka och arbeta med vårt uppdrag. 

Hos oss har vi har valt att koppla våra mål till forskning 

och miljöområdet, vi är miljöcertifierade. (Ip 1) 



Figur 6:4 Inflytande och intresse i museiverksamheten enligt en intervjuad mu-
seichef (Ip 2) 



Figur 6:5 Exempel på broschyr från vänförening (Historiska museet)

Det är fantastiskt med vänföreningar, men samtidigt 

är det naturligtvis så att det som för dom är en hobby, är 



för oss ett yrke. Det är en svårighet. Så jag ser inte att 

jag går till min hobby, jag går till mitt yrke. Jag tycker 

att jag har ett roligt och intressant arbete men det är ab-

solut inte en hobby. (Ip 4) 

Vi finns där resebranschen finns och jobbar med per-

sonliga kontakter och nätverk [...] jag har fått vara med 

om en förändring från en mycket sektoriell syn på frå-

gorna till en där man arbetar betydligt mer tillsammans 

med andra aktörer och ser till nyttan för andra också. 

Min bild är att regionala museer ligger mycket längre 

fram när det gäller kopplingen till andra samhälls-



områden, där kulturarvet setts som en resurs för region-

al utveckling. (Ip 1)

Det är mycket natur och orördhet. Dom flesta konti-

nentala européer är ganska rädda för naturen, dom vill 

ha kultur. Det har man inte kommunicerat från turistor-

ganisationer så dom vet inte vilken kultur vi har här, 

vilka samlingar vi har och fina museer. (Ip 2)  

vi från museernas sida vill utvecklas



Det läggs jämförelsevis mycket pengar på forskning 

inom medicin och väldigt lite på oss. I Sverige lägger vi 

lite pengar på humaniora och det speglas i skolorna, 

överallt i samhället. [...] Ser vi till politikerna finns det 

inte många humaniorapersoner, och det skiljer sig starkt 

från andra länder. (Ip 7) 

Man har gjort något som kallas utgiftsområde 17 och 

definierat det så att det blir väldigt lite anslagsmedel. 

Det är ett litet politiskt område som kostar pengar men 

ingen vill lägga pengar på, man förstår inte hur integre-

rat det är i samhället. [...] Faktum är att medel man av-

sätter är mindre än felräkningsdelen av regeringens 

budget. Och det är väldigt tänkvärt. Det gör också att 

när politikerna och sakkunniga tjänstemän får så lite 



manöverutrymme, så blir dom desperat inlåsta och allt 

kommer att handla om kostnader. [...] Dom kan inte se 

skillnaden mellan investeringspotential och kostnad. Det 

gör att det kommer aldrig en utveckling till stånd, därför 

att man förstår inte sambanden med publiken och hur 

dynamiken för turismen ser ut egentligen. (Ip 8) 

det är ett elände

Vissa utställningar ger mera intäkter och andra 

mindre, men för att kunna uppfylla uppdraget så kan 

man ju inte göra blockbusters 

varje år, det går ju inte. [...] Men det 

där tar inte staten någon som helst hänsyn till i och med 



att hela staten har ettårsbudgetar. Man får inte anslags-

spara mer än tre procent, resten dras in. Då kommer du 

inte att kunna göra dom smalare utställningarna. Det är 

kontradiktoriskt. (Ip 8)  

Då har man väldigt stabil ekonomi. Då kan man 

skruva lite grann på ekonomin i periferin, men det är 

egentligen inga pengar att tala om i det stora hela. [...] 

Med entréintäkter, då har vi ganska stora möjligheter att 

förbättra vår ekonomi om vi får flera besökare. Det skil-

jer ganska mycket om man har 100 000 betalande besö-

kare kontra 200 000 rent ekonomiskt. Det är miljonbe-

lopp som ligger emellan. Det blir en annan typ av mana-

gement, ett annat fokus på intjäning med entréavgifter. 

(Ip 2) 



kolossalt mycket folk

Vi har inte råd med en sådan varje år. Det är liksom 

opportunt, har du en tillräckligt stark ikon så kommer 

det mycket folk. [...] Sen gäller det att ta tillvara på dom 

( .) så att vi blir mer än ett engångs-

besöksmuseum, och där har vi mycket kvar att lära. 

(Ip 1) 



Museer har ofta mycket stabila varumärken, just för 

att dom står för kvalitet, dom står för uthållighet, dom 

står för en motbild till ett snabbt samhälle som blir mer 

och mer fokuserat på korta processer, korta relationer 

och korta sammanhang. Och här har vi en jätteviktig 

uppgift, en utmaning. (Ip 3)   



I vårt fall har vi sagt så här att när det handlar om 

sponsring, så ska vi vara väldigt tydliga med att vi vill 

ha en sponsringsportfölj med stora långsiktiga aktörer 

där vi sluter långa avtal. [...] Enstaka utställningar kan 

det vara också. [...] Bulken externa pengar ska vara dom 

här långa, stora avtalen och skälet till att vi väljer den 

riktningen är att vårt varumärke är väldigt starkt. (Ip 3) 

Man måste ha policies, man måste ha den typen av 

genomtänkta dokument i ryggen för att kunna göra det. 

Vi har en sponsringspolicy som tydliggör hur och varför 

vi väljer att jobba med sponsorer. Jag tror att så länge 

man hanterar sponsorer ansvarsfullt från institutioner-

nas sida är det inte ett hot utan en möjlighet, men sen 

har vi allt det här komplicerade med regelverk och 

mycket annat som stökar till det. (Ip 2) 



Det är inte så supersexigt att begära pengar för att 

spara saker. Det är inte den lättaste vägen att nå fram, 

oavsett om man vänder sig till huvudmännen eller om 

man vänder sig till samarbetspartners. Har man ett 

sponsorsamarbete handlar det mycket om synlighet. 

(Ip 1) 

Är detta sponsring eller inte och hur vet vi det? Det 

vet vi inte är mitt enkla svar, men det spelar inte så stor 

roll heller tycker jag, utan det viktiga är vad som händer 

i dom här samarbetena och om parterna känner att det 

är utvecklande och givande. Så sponsring är ingen lätt 

fråga på något vis för det går över mer och mer till att 

bli strategiska samarbeten som är lite annat än den 

gamla bilden av renodlad sponsring där någon ger och 

någon tar. [...] Det gäller att veta vad man gör, men gör 



man det så är det inga problem som jag ser det. Inte ens 

om man har en ganska hög grad av sponsring. (Ip 2) 

En av de allra första åtgärder som jag vidtog när jag 

började här var att försöka hitta gemensamma mål för 

hela organisationen för att just kunna fokusera, inte så 

mycket på vad som skiljer utan mer vad som är gemen-



samt  vad vi 

behöver uppnå tillsammans. Dels har vi övergripande 

mål som är kopplade till vår vision, dom är lite fluffiga, 

vi ska hålla världsklass inom exempelvis utställningar 

och så vidare. Vi ska ha ett strategiskt bevarande och 

vara tillgängliga. [...] Men så har vi de mera mätbara 

målen och där håller vi på att sätta procentsatser hit och 

dit; det är en blandning av kvantitativa och kvalitativa 

mål. (Ip 1) 

Vi försöker hitta en modell där vi ska kunna härleda 

verksamheten mot övergripande mål, som i sin tur utgår 

från uppdraget. Vi har ett övergripande mål, det bryter 

vi ner i strategisk inriktning, och utifrån det sätter vi 3-

årsinriktningar och sedan utifrån det gör man årliga ar-



betsplaner i verksamheten, så ser man hela kedjan. 

(Ip 3) 



Vi mäter mer och mer, t.ex. så gör vi nu hela tiden 

tertialrapporter för att se var vi befinner oss på en 

massa olika nivåer. Allt från hur många poster som be-

arbetas i databasen, rent internt arbete, till var besökar-

na kommer ifrån osv. Men nästan varje år påpekar re-

visionen att vi är dåliga på att mäta effekter. [...] Ta som 

exempel att forskare visat att museibesök visat sig ha po-

sitiv betydelse för hälsan. Hur tusan mäter vi den effek-

ten? Vi kan mäta volym vi ser att fler i sjukvården och 

fler äldreboenden per år kommer hit, att vi når fler de-

menta grupper osv. men effekten kan vi inte mäta. Sedan 

mäter vi inte med goda metoder – vi använder olika, och 

det gör ju att vi inte kan jämföra siffrorna. [...] Vi ligger 

inte i framkant i Europa. (Ip 4) 

Vi har ju i uppdrag att vidta åtgärder så att personer 

med funktionshinder också kan komma i åtnjutande av 

vad vi har att visa upp. Så vad vi skulle kunna presen-

tera, det är någon slags snittkostnad per visning men det 

säger inte så särskilt mycket. (Ip 6) 



Vi skulle återrapportera andelen kvinnor och varifrån 

folk kommer som besöker museet. Men varje besökare 

kan inte tvingas fylla i ett formulär, det går ju inte, 

kanske dom inte vill berätta varifrån dom kommer. I hös-

tas hade vi en sån här stickprovsenkät några dagar som 

ju slog väldigt snett för det visade sig att huvuddelen av 

besökarna kom från Sydafrika, men det var ju för att det 

var en delegation på besök i Sverige som passade på att 

gå på museet. (Ip 6) 

Dom är statistiskt säkerställda så det är inte små 

samples; man kan dra slutsatser. För varje stor utställ-

ning görs det också en undersökning. Då vet vi könsför-

delning, åldersfördelning och var dom bor och så. (Ip 8) 

Det är på väg åt det hållet att man kan redovisa och 

bestämma själv, att det här anser vi utifrån vår verk-

samhet och i vår tolkning av styrdokumenten är väsent-



liga faktorer. Då får man, om man bestämt sig för det, 

försöka hålla en linje så att man kan göra jämförande 

studier med kommentarer med bakgrund, beskrivning, 

analys och slutsatser i longitudinella studier. (Ip 8)

valt fel

Vi valde att tolka prestationer efter vad som det står i 

instruktionen, våra uppdrag, och föra kostnader till re-

spektive prestation och gärna kunna redovisa olika 

nyckeltal. I den processen var det mycket kvantitativt 

tänkande, och nu kommer man igen i regleringsbreven 

och säger att det är kvalitativa frågor som dom är in-

tresserade av och som ska redovisas. [...] Vi har fem 

prestationer: bevarande, förmedling, kunskapsuppbygg-

nad, tillsyn och stöd och traditionsvård. (Ip 6) 

Mål- och resultatdialogen saknar kött och blod, den 

är upplagd för att man ska få serier av siffror. Kvantifie-

ringen som sådan är ju något man tror på, man tror på 

siffrorna, även om statistikens grundläggande problem 



är att det måste vara relevanta parametrar. Vi har t.ex. 

besöksnäringen. Där är premissen att det är bra med 

fler människor. Men man måste först säga, varför då? 

Finns det ett kvalitativt mått på ökningen? Hur långt ska 

den drivas? Ska du själv sätta måttet eller har en konti-

nuerlig ökning ett egenvärde? Ta ungdomar upp till 19 

med fritt inträde som är en målgrupp. I statistiken kan 

du missa dom som går förbi kassan eller i grupp med 

sina lärare. Så kommer man till mål- och resultatdialo-

gen och dom säger att nu har ni färre besökare än förra 

året. Men det kan bero på att man gjort en specialsats-

ning som är kvalitativt genomtänkt men inte passar in i 

mallarna. Konstruktionen av mål- och resultatdialogen 

bygger på tvivelaktiga premisser och parametrar i dags-

läget. (Ip 8) 

Jag vill gärna se museernas roll som plats för besö-

kare utan restriktioner och utan krav på konsumtion; en 

väldigt öppen dörr som innebär att man kan hämta kun-



skap men att man också själv påverkar, [...]att man kan 

känna att det är en skön miljö att vistas i och där det då 

är möjligt att träffa andra, som fungerar som ett torg, en 

agora, där du kan ha slumpvisa möten. [...] Museerna 

ser både till det som varit och det som är och det som 

kommer på ett sätt som gör att det är en levande plats. 

Är det någonting dom här platserna kan ge så är det 

stolthet. (Ip 8)  

Den taktila upplevelsen, den tingliga upplevelsen i att 

veta att det där är en äkta grej. [...] Föremålens sinn-

liga betydelse, inte bara som ett objekt utan som en re-

presentant för så mycket mer, den är jättestor. (Ip 3)   

Att jobba med alla sinnen. Det är vår styrka någon-

stans. Museibesöket är alla sinnen, det kan man aldrig 

ersätta och just kontakten med originalföremålen det 

tror jag är viktigt – detta är faktiskt ett föremål som 

någon har burit eller levt med, haft en relation till för 

länge sedan. (Ip 2) 



Allt är så väldigt digitalt, och vi sitter bara där och 

chattar och twittrar, men jag tror att man vill gärna 

känna på riktigt på saker och ting. (Ip 5) 

Oavsett hur mycket du utvecklar digitala medier kan 

det aldrig ersätta upplevelsen av originalet. Det är ju 

min slogan, [...] det är det här som är vårt varumärke, 

du kan uppleva originalföremålet. (Ip 7) 

de kommersiella värdena i samhället utan 

även andra värden, som de existentiella

För min del som myndighetschef är revisionen en till-

gång, att dom finns, lite ordning och reda och att dom 

granskar en del saker. (Ip 2) 



Jag kan ibland känna att det kan blir gränslinjedis-

kussioner i förhållande till revisionen där det tar mycket 

energi ur organisationen. [...] Min känsla är att vi årlig-

en använder mer och mer tid och energi åt att presen-

tera, vad ska jag säga, ett resultat, och rätt mycket av de 

diskussioner som uppstår ibland kring revisionen kan 

kännas rätt absurda. (Ip 1)  

Att som riksrevisionen inom varje område hitta resul-

tatmått så att man kan mäta saker och sätta prislappar 

på dom, det är inte alltid relevant. [...] Riksrevisionen 

tyckte att vi skulle försöka beräkna kostnaden för vis-

ningar på museet, men vad säger det? Vissa visningar 

riktar ju sig till skolungdomar, andra till personer som 

är hörselskadade. Då har vi teckentolk med. Det är få 

som kommer till dom, och det kostar mycket för oss. Om 

vi ökar antalet visningar för personer med funktionshin-



der så gör vi ett sämre resultat i riksrevisionens ögon ef-

tersom dom blir dyrare. (Ip 6) 

Dom har inte särskilt många anställda som kan något 

om museer egentligen. Det är ett slags underskott i hela 

statsapparaten på den här kunskapen, och det gör ju då 

att deras parametrar ger lite information eller ger inte 

den bild som avses med granskningen. Vi har ju konsta-

terat att dom anställer socionomer och sociologer, eko-

nomer och revisorer. Varför skulle dom inte kunna för 

mångfalden anställa någon som hade faktisk kunskap i 

det här området, några seniora museimänniskor. Jag 

kan inte se något hinder, det är anställningsbara männi-

skor. Som det är nu blir man reaktiv och ofta negativ, 

och det blir en sorts brist på dialog. Om du är reaktiv då 

kommer du att invända mot granskningen, men då kom-

mer granskaren att säga, att det vill jag inte höra talas 

om för vi har valt det här. Det är vår rätt att göra det. 

(Ip 8)  



[...] organisationers utformning, men även kontexten i 

vilken organisationer är verksamma, inklusive mekan-

ismer för statens resursallokering och/eller styrningen 

av aktiviteter i offentliga sektorn. (Lapsley 2008, s. 82)

Man kan höra offentliga företrädare stå och säga vi 

har ju inget att erbjuda. Vi som kan mycket om motsva-

rande inrättningar i andra länder och jobbar på daglig 

basis med dom, vi kan se att i skakiga ekonomier och 

krympande ekonomier så satsas det väldigt mycket på 

det här området. Dom borde göra en attraktionsplan där 

museer som våra har en plats och som motiverar männi-

skor att bosätta sig och vara verksamma här. Vi har in-

frastrukturplaner som handlar om vägsystem och sådant. 



Om man ser dom (  som en 

gemensam tillgång är det fantastiskt egentligen. (Ip 8) 



Figur 6:6 Exempel på organisationsschema (Arkitekturmuseet) 



Strategi, visioner, utvecklingsfrågor, organisations-

förändringar; det är naturligtvis personal och ekonomi. 

Det är policies, planer och hyresfrågor som av någon 

anledning tar ganska mycket tid. Det är många kontrakt 

och rätt besvärliga fastighetsfrågor, det är en evig dis-

kussion om vad som är marknadshyra på ett hus som 

inte kan användas som något annat än museum. (Ip 4) 

”samla ihop gänget och de-

finiera de gemensamma målen och se till att vi marscherar stadigt i 

takt åt samma håll och i rätt riktning”. 



Det är något jag gärna och ofta talar om – att man 

inte kan politisera kulturen till vilken dimension som 

helst. Att vara en museiperson, det är en profession, det 

är något som man utbildar sig till och skaffar sig erfa-

renhet av. [...] På samma sätt som man skulle säga att 

en läkare eller en ekonom eller utrikespolitiker sitter 

inne med en professionell kunskap som bygger på forsk-

ning och studier och erfarenhet av patienter och länder 

eller vad det är. (Ip 7) 

Att jag har legitimitet i organisationen som museichef 

beror i ganska stor utsträckning på att jag har en så ge-

digen erfarenhet på området och jag kan kontextuali-

sera, kan sätta in dom frågor vi arbetar med i ett sam-

manhang där man inser att det har betydelse. Men om 

jag hade kommit från något helt annorlunda, varit tea-

terchef och inte arbetat med den här materian men ändå 



varit jätteduktig i min chefsroll, så tror jag att jag hade 

haft ett legitimitetsproblem i verksamheten här. (Ip 3) 

På högre nivå i organisationen handlar det om att 

anpassa sig utifrån nya förutsättningar. Jag upplever 

dom inte som ohanterliga. Det ställer tydliga krav på le-

darskapet, på konsekvens och uthållighet, och mod fram-

för allt skulle jag vilja säga. [...] Det jag vill göra är att 

öka professionalismen i styrning och ledning, få en tyd-

lig struktur i planering och uppföljning. (Ip 3) 



Den här spänningen [...] mellan general management 

och det som man kan säga vara expertfunktionen den 

finns tydligt hos oss. Den är svår att komma runt och då 

kanske man snarare ska försöka hitta hur man kan an-

vända spänningen till något positivt mer än att försöka 

ändra på den. (Ip 3)

det är inte museernas roll att 

skapa en datorhall”



Det är ett måste det här med omvärldsanalys [...] Det 

måste sitta i ryggmärgen hos medarbetarna själva, oav-

sett var i organisationen du jobbar. Oavsett om du job-

bar med lokalvård eller du jobbar med utställningar, att 

man hela tiden också har en bild av vem som är motta-

garen, vem det är jag levererar till. (Ip 7)  



Figur 6:7 Beskrivningsmodell av aktörer utanför statens koncernstruktur i relat-
ion till museimyndigheterna 
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Tabell 7:1 Sammanfattning av museimyndigheternas uppdrag och dess inrikt-
ningar i ett styrningsraster 

Utställningar

Kommersiellt utbud 

Pedagogiska

aktiviteter 

Vårda och värna 

o
o

o

o
o

o

o o o

o







Låt oss inte som den sedvanliga museiutredningen in-

rikta oss på vad museiorganisationerna sysslar med eller 



hur de driver sin verksamhet. Det handlar ju inte om vad 

museet gör, utan vad det är. (Wijkander 2015, s. 15) 

Känn dig som hemma på framtidens museum 

En viktig förändringsprocess som pågår inom musei-

sektorn är övergången från att vara om något till att 

vara för eller med någon. (Riksförbundet Sveriges mu-

seer 2015, s. 12) 





Figur 7:2 Museiinriktningarnas ömsesidiga beroende 
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marscherar stadigt i takt åt samma håll och i rätt riktning”





























Public Management Review

Australian Journal 

of Public Administration

International Journal of 

Public Administration

Icons of New Public Management

4 myter om professionella organisationer

Academy of Management Re-

view

Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexi-

vitet

Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion

Financial Management and Accounting in the Pub-

lic Sector

Accounting, Auditing & Account-

ability Journal



International Journal of Cultural 

Policy

 Value Theory & Practice.

Value Theory & Practice

The Principles of

Knowledge Creation. Research Methods in the Social Sciences

The Ashgate Research Companion 

to New Public Management

Qualitative Research Journal

Reinventing the Museum. 

Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift

Public Values and Public Interest: Counterbal-

ancing Economic Individualism



Organisera oberoende granskning. Riksrevis-

ionens första tio år.

Account-

ing, Auditing & Accountability Journal,

Critical Perspectives on Accounting

Ledning av företag och förvaltning-

ar.

Public Administration Review

Accounting, Auditing & Accountability Journal

Policy and Politics

Accounting,

Organizations and Society

The Ashgate Research Companion to New 



Public Management

Organisationsteori för offentlig sektor

Handbook of Management Accounting Re-

search Volume 1

The

International Journal of Public Sector Management

Public Administration Review

Public Administration

Utvärdering av resultatstyrningen

Public Value Management, Measurement and Reporting

The Academy of Management Review



Informella kontakter i samband med regleringsbrev och 

årsredovisningar – En studie för att utveckla mål- och resultats-

tyrning i staten

Styrkortet i praktiken. Så använder myndigheterna Ba-

lanced Scorecard

Effektiv resultatredovisning.

Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för 

statliga myndigheter.

Måluppfyllelseanalys. Hur måluppfyllelse, effekter och 

effektivitet kan undersökas och rapporteras.

Resultat och styrning i statsförvaltningen.

Effektivisering av kärnverksamheter

urrent Sociology

Identity and the Museum Visitor Experience

Interna-

tional Journal of Heritage Studies

Managing Museums and Galleries

Administrationssam-

hället

The Ashgate Research Companion to New Pub-

lic Management



Governance: An International Journal of Policy and Administra-

tion

Financial Management for the Public Services

Journal of Management 

Development

The Discovery of Grounded Theory: 

strategies for Qualitative Research

European Journal of Marketing

International Journal of 

Qualitative Studies in Education

New York Times

Public Organiza-

tion Review

Museum Management and Curatorship



Service management: Ledning, strategi och 

marknadsföring i servicekonkurrens

Service management i den of-

fentliga sektorn

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

Kunskapande metoder inom 

samhällsvetenskapen

Förändringar i svensk 

statsförvaltning och framtida utmaningar

Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till 

metodteori

The Museum in Transition: A Philosophical Perspec-

tive

International Review of Ad-

ministrative Sciences

Public Ad-

ministration

Accounting, Organizations and Society

The Educational Role of the Museum



Accounting, Auditing & Accountability Journal

Public Value Theory & Practice

Museums and Public Value Creating Sustainable Fu-

tures.

Statutes
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statuts/statutes_eng.

pdf 

Annual report
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Activity_report/ICOM

_activity_report_2015_eng.pdf

Från hemvävd till invävd. 

Europeiseringen av svensk förvaltning och politik

The Ashgate Research Com-

panion to New Public Management

Reinvent-

ing the Museum. Historical and Contemporary Perspectives on the 

Paradigm Shift

Administration & Society



American Review of Public Administration

Harvard Business Review

Museum Management and Curatorship

Dagens Nyheter

Museums and Public Value Creating Sustaina-

ble Futures. 

Museum Man-

agement and Curatorship

Regleringsbrev utfärdat av Kulturdepar-

tementet

Uppföljning av regeringens resultatredovis-

ning för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Den kvalitativa forskningsinter-

vjun



Den bundna friheten. Om kreativitet och relat-

ioner i ett konserthus. .

State Management. An Enquiry into Models of Pub-

lic Administration and Management

The responsive 

museum: working with audiences in the twenty-first century

Financial

Accountability & Management

ABACUS

Museum Management and Curatorship

Samverkan

Stockholm School of Business Research 

Reports

Museum Management and Curatorship

Den effektiva 

staten. En antologi från Statskontoret



Grounded Theory in Management Research

International Journal of Public Sector Management

The New Face of Government: How Public Man-

agers are Forging a New Approach to Governance

Bortom det starka samhället. Socialdemokra-

tisk förvaltningspolitik 1982–1985

International Journal of Public Administration

Public Value and Public Administration

Creating Public Value: strategic management 

in government

SSRN

Electronic Journal



Journal of Busi-

ness Research

Journal of Public Administration Research and Theory

Hur styrs staten? Resultat av resultatstyrning

Museums and Public Value Creating Sustain-

able Futures. 

Kulturanalys 2013
http://kulturanalys.se/wp-

content/uploads/2015/02/Kulturanalys_2013.pdf

Drömmar om något bättre. Om management-

modeller, mätningar och människor. 

Public Administration Review

Public Value Theory & Practice



Administrative Science Quarterly

Museums and Public 

Value Creating Sustainable Futures. 

The Australian 

Journal of Public Administration

Reinventing Government. How the 

Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector

American Review of Public Administration

Administra-

tive Science Quarterly

The Ashgate Research Com-

panion to New Public Management

Statsbyggnad. Den offentliga maktens organisat-

ion



Issues of Validity in Qualitative Research

Den effektiva staten. En an-

tologi från Statskontoret

Public Management Reform: A 

Comparative Analysis

Public 

Management Review

Reviderad finansplan Bilaga 1

Competitive Advantage Creating and Sustaining 

Superior Performance

Accounting, Auditing & Accountability Journal

Australian Journal of Public Administration

Public

Administration

Sponsring av statliga myndigheter



Känn dig som hemma på 

framtidens museum. Ett framtidsdokument från Riksförbundet Sve-

riges Museer

Om Riksrevision-

en http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/

Resultatanalysen i den nya budgetpro-

cessen

Är honnörsordet ett verktyg? – effektivi-

tet i förändringsarbete

Redovisningsmodell för statliga myndig-

heter

Resultat Verksamhet Ekonomi – en hand-

ledning för myndigheterna 1995

Benchmarking – att effektivisera genom 

jämförelser

Förvaltningspolitik i förändring

The

Economist

Det går inte att styra med mål!



American Review 

of Public Administration

Building the New Managerialist State

International Journal of 

Public Administration

Organization

Public Admin-

istration Review

Museum Management and Curatorship

Museums and Public Value Creating Sustaina-

ble Futures.

Demokratisk

och effektiv styrning. En antologi om forskning i offentlig förvalt-

ning

Avgiftsförordning

Förordning (2000:605) om årsredovisning och bud-

getunderlag

Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens 

maritima museer



Budgetlag

Anslagsförordning.

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens 

servicecenter

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens 

kulturråd

Att styra staten – regeringens styrning av sin förvalt-

ning

Styra och ställa – förslag till en effektivare statsför-

valtning

Kraftsamling – museisamverkan ger resultat

Betänkande av Kulturutredningen

En reformerad budgetlag

Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i 

offentlig verksamhet

International Journal of Public Administration

CAF-modellen. The 

Common Assessment Framework. Version 2.1

Den effektiva staten. En antologi från Statskon-

toret



Museum Management and Curator-

ship

American Review of Public Administrat-

ion

Stat på villovägar. Resultatstyrningens fram-

växt i ett historisk-institutionellt perspektiv

Constituting performance. Case studies 

of performance auditing and performance reporting

Branding for the Public Sector. Creating, Build-

ing and Managing Brands People Will Value

Financial

Accountability & Management

Finan-

cial Accountability & Management

Aktivitetsbaserad styrning – ett värdeskapande 

bidrag i service managementutveckling?



22nd Nordic Academy of Man-

agement Conference

Public Value Management, Measurement and Re-

porting

American Review of Pub-

lic Administration

Autonomy and Control of State Agencies: Com-

paring States and Agencies

Museum branding: how to create and maintain 

image, loyalty, and support

Making Museums Matter

Reinventing the Museum. Historical and Contem-

porary Perspectives on the Paradigm Shift

Museums and 

Public Value Creating Sustainable Futures. 



Museum Management and Curatorship

Museerna och besökarna 

2050

Public Management Review

Den svenska förvaltningsmodellen. Parlamen-

tarisk debatt om förvaltningens roll i styrelseskicket

International Journal 

of Cultural Policy

Patientens pris. Ett reportage om den svenska 

sjukvården

International Journal of Arts Management

Den effektiva sta-

ten. En antologi från Statskontoret

Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen



                                                                    0 

 
 
 
 
 
 
 

Doctoral Theses  
 
 
Stockholm Business School  
 

 





                                                                    1 

 
Nr Year Author 

 
Title 
 

212 2017 Emma Björner Imagineering Place. The Branding of Five Chinese Mega-
Cities. Stockholm Business School, Stockholm, University. 
 

211 2017 Janet Johansson “Sweat is weakness leaving the body” A study on the 
self-presentational practices of sporty top managers in 
Sweden. Stockholm Business School, Stockholm 
University. 
 

210 2017 Elia Giovacchini Weaving the symbiotic relationship. A longitudinal 
study of the maintenance of a firm-sponsored open 
source community. Stockholm Business School, 
Stockholm University.   
 

209 2017 Alisa Minina Consumption of financial services in global mobility. A 
Cephalopodic consumption mode? Stockholm 
Business School, Stockholm University. 
 

208 2017 Janet Vähämäki Matrixing Aid. The Rise and Fall of ‘Results 
Initiatives’ in Swedish Development Aid. Stockholm 
Business School, Stockholm University. 

    
    
    
207 2016 Natallia Pashkevich Information Worker Productivity Enabled by IT System 

Usage. A Complementary-Based Approach. Stockholm 
Business School, Stockholm University. 

    
206 2016 Johan Graaf The Pursuit of Relevance. Studies on the Relationships 

between Accounting and Users. Stockholm Business 
School, Stockholm University. 

    
205 2016 Mohammad Irani Essays on Mergers and Acquisitions and Event Studies 

Stockholm Business School, Stockholm University. 
    
204 2016 Steffi Siegert Enacting Boundaries through Social Technologies – 

The Dance between Work and Private Life. Stockholm 
Business School, Stockholm University. 

    
203 2016 Andrea Lucarelli The Political Dimension of Place Branding. 

Stockholm Business School, Stockholm University. 
    
202 2016 Danilo Brozovic Service Provider Flexibility – A Strategic Perspective. 

Stockholm Business School, Stockholm University. 



                                                                    2 

    
    
    
201 2015 Andreas Sundström Representing Performance |Performing 

Representation: Ontology in Accounting Practice. 
Stockholm Business School, Stockholm University. 

    
    
200 2015 Dong Zhang Essays on Market Design and Market Quality. 

Stockholm Business School, Stockholm University. 
    
199 2015 Niklas Wällstedt Managing Multiplicity: On Control, Care and the 

Individual. Stockholm Business School, Stockholm 
University. 

    
    
    
198 2014 Goran Zafirov Essays on Balkan frontier stock markets. Stockholm 

Business School, Stockholm University. 
    
197 2014 Christer Westermark Implementering av redovisning som styrmetod. Om 

hållbarhetsredovisningens effekter i statligt ägda 
företag. Stockholm Business School, Stockholm 
University. 

    
196 2014 Anna Wettermark Tales of transformation: Expatriate encounters with 

local contexts. A postcolonial reading. Stockholm 
Business School, Stockholm University. 

    
195 2014 Randy Ziya Shoai Multinational Enterprises, Sociopolitical Constraints 

and Intermediaries. A Sociopolitically Informed 
Network Approach. Stockholm Business School, 
Stockholm University. 
 

194 2014 Christofer Laurell Commercialising social media. A study of fashion 
(blogo)spheres. Stockholm University School of 
Business.      

    
193 2014 Fredrik Jörgensen The Law Businessman - Five Essays on Legal Self-

efficacy and Business Risk. Stockholm University 
School of Business.      
 

 
 

   

192 2013 Caihong Xu Essays on Derivatives and Liquidity. Stockholm University 
School of Business. 

    



                                                                    3 

191 2013 Mikael Andéhn Place-of-Origin Effects on Brand Equity. Explicating the 
evaluative pertinence of product categories and association 
strength. Stockholm University School of Business. 

    
190 2013 Sabina Du Rietz Accounting in the field of governance. Stockholm 

University School of Business. 
    
    
189 2013 Fernholm, Johanna Uppförandekoder som etisk varumärkning? Ansvar i företag 

med globala värdekedjor. Stockholm University School of 
Business. 

    
188 2013 Svärdsten Nymans, 

Fredrik 
Constituting performance: Case studies of performance 
auditing. Stockholm University School of Business. 

    
    
    
187 2012 Kumar, Nishant Globalisation and Competitive Sustenance of Born Global. 

Evidence from Indian knowledge-intensive service industry. 
Stockholm University School of Business. 

    
186 2012 Yngfalk, Carl The Constitution of Consumption. Food Labeling and the 

Politics of Consumerism. Stockholm University School of 
Business. 

    
    
    
185 2011 Fyrberg Yngfalk, Anna Co-Creating Value. Reframing Interactions in Service 

Consumption. Stockholm University School of Business. 
    
184 
 

2011 Molander, Susanna Mat, kärlek och metapraktik. En studie i 
vardagsmiddagskonsumtion bland ensamstående mödrar. 
Stockholm University School of Business. 
 
 

183 2011 Kylsberg, Gösta Kunglig kommunikation – körkonst och tradition. En 
autoetnografi om autenticitet i ett kungligt konstföretag. 
Stockholm University School of Business. 

    
182 2011 Lindh, Kristina Reciprocal Engagement. A grounded theory of an 

interactive process of actions to establish, maintain, and 
develop an enterprise. Stockholm University School of 
Business. 
 

181 2011 Schultz-Nybacka, Pamela Bookonomy. The Consumption Practice and Value of Book 
Reading. Stockholm University School of Business. 
 

180 2011 Lund, Ragnar Leveraging cooperative strategy – cases of sports and arts 
sponsorship. Stockholm University School of Business. 



                                                                    4 

 
 

    
179 2010 Svendsen, Jens Martin Gör som jag säger! igen och igen – om lojalitet och lek i 

marknadsföringen: en beskrivning av 
legitimeringssystematik. Stockholm University School of 
Business. 
 

178 2010 Hansson, Jörgen Köp av tjänster för ledningskompetens – en polyfonisk 
process. Stockholm University School of Business. 
 

177 2010 Ljungbo, Kjell Language as a Leading Light to Business Cultural Insight. 
A Study on Expatriates’ Intercultural Communication in 
Central and Eastern Europe. Stockholm University School 
of Business. 
 

176 2010 Demir, Robert Strategy as Sociomaterial Practices: Planning, Decision-
Making, and Responsiveness in Corporate Lending.  
Stockholm University School of Business. 
 

175 2010 Radón, Anita The Rise of Luxury Brands Online: A study of how a 
sense of luxury brand is created in an online environment. 
Stockholm University School of Business. 
 

174 2010 Martinsson, Irene Standardized Knowledge Transfer: A study of Project-
Based Organizations in the Construction and IT Sectors. 
Stockholm University School of Business. 
 

 
 

 
 

  
 
 

173 2009 Digerfeldt-Månsson,  
Theresa 

Formernas liv i designföretaget - om design och design 
management som konst. Stockholm University School of 
Business. 
 

172 2009 Larsson Segerlind,  
Tommy 

Team Entrepreneurship – A Process Analysis of the Venture 
Team and the Venture Team Roles in relation to the 
Innovation Process. Stockholm University School of 
Business. 
 

171 
 

2009 Svensson, Jenny The Regulation of Rule - Following. Imitation and Soft 
Regulation in the European Union. Stockholm University 
School of Business. 
 

170 2009 Wittbom, Eva  Att spränga normer - om målstyrningsprocesser för 
jämställdhetsintegrering. Stockholm University School of 
Business. 
 



                                                                    5 

169 2009 Wiesel, Fredrika Kundorientering och ekonomistyrning i offentlig sektor. 
Stockholm University School of Business. 
 

    

168 2008 Essén, Anna Technology as an Extension of the Human Body: Exploring 
the potential role of technology in an elderly home care 
setting. Stockholm University School of Business. 
 

167 2008 Forslund, Dick Hit med pengarna! Sparandets genealogi och den 
finansiella övertalningens vetandekonst. Stockholm 
University School of Business. 
 

166 2008 Gustafsson, Clara Brand Trust: Corporate communications and consumer-
brand relationships. Stockholm University School of 
Business. 
 

165 2008 Jansson, Elisabeth Paradoxen (s)om entreprenörskap: En romantisk ironisk 
historia om ett av-vikande entreprenörskapande. Stockholm 
University School of Business. 
 

164 2008 Jüriado, Rein Learning within and between public-private partnerships. 
Stockholm University School of Business. 
 

163 2008 Söderholm Werkö,  
Sophie 

Patient Patients? Achieving Patient Empowerment through 
active participation, increased knowledge and organisation. 
Stockholm University School of Business. 
 

162 2008 Tomson, Klara Amnesty in Translation. Ideas, Interests and Organizational 
Change. Stockholm University School of Business. 
 

    

161 2007 Carrington, Thomas Framing Audit Failure - Four studies on quality 
discomforts. Stockholm University School of Business. 
 

160 2007 Dahl, Matilda States under scrutiny. International organizations, 
transformation and the construction of progress. Stockholm 
University School of Business. 
 

159 2007 Gawell, Malin Activist Entrepreneurship - Attac´ing Norms and 
Articulating Disclosive Stories. Stockholm University 
School of Business. 
 

158 2007 Ihrfors, Robert Spelfrossa - Spelets makt och maktens spel. Stockholm 
University School of Business. 
 



                                                                    6 

157 2007 Karlsson, Anders Investment Decisions and Risk Preferences among Non-
Professional Investors. Stockholm University School of 
Business. 
 

156 2007 Vigerland, Lars Homo Domesticus. En marknadsanalys av 
bostadskonsumenters strategier och preferenser. Stockholm 
University School of Business. 
 

155 2007 Värlander, Sara Framing and Overflowing. How the Infusion of Information 
Technology Alters Proximal Service Production. Stockholm 
University School of Business. 
 

       

154 2006 Ahlström Söderling,  
Ragnar 

Regionala företags förutsättningar för internationell 
konkurrenskraft. Stockholm University School of Business. 
 

153 2006 Beckius, Göran Företagsetik. En studie av etiskt organiserande i några 
svenska företag. Stockholm University School of Business. 
 

152 2006 Ferdfelt, Henrik Pop. Stockholm University School of Business. 
 

151 2006 Sjödin, Ulrika Insiders´ Outside/Outsiders´Inside - rethinking the insider 
regulation. Stockholm University School of Business. 
 

150 2006 Skoglund, Wilhelm Lokala samhällsutvecklingsprocesser och entreprenörskap. 
Stockholm University School of Business. 
 

       

149 2005 Bengtsson, Elias Shareholder activism of Swedish institutional investors. 
Stockholm University School of Business. 
 

148 2005 Holmgren, Mikael A passage to organization. Stockholm University School of 
Business. 
 

147 2005 Thornquist, Clemens The Savage and the Designed: Robert Wilson and Vivienne 
Westwood as Artistic Managers. Stockholm University 
School of Business. 
 

       

146 2004 Sjöstrand, Fredrik Nätverkskoordineringens dualiteter. Stockholm University 
School of Business. 
 



                                                                    7 

145 2004 Khan, Jahangir Hossain Determinants of Small Enterprise Development of 
Bangladesh. Stockholm University School of Business. 
 

144 2004 Almqvist, Roland Icons of New Public Management. Four studies on 
competition, contract and control. Stockholm University 
School of Business. 
 

143 2004 Yazdanfar, Darush Futures som ett mångsidigt instrument. En empirisk studie 
av oljebolag som använder futureskontrakt. Stockholm 
University School of Business. 
 
 
 

142 2003 Skoog, Matti Intangibles and the transformation of management control 
systems - Five studies on the changing character of 
management control systems in Swedish organizations. 
Stockholm University School of Business. 
 

141 2003 Elmersjö, Carl-Åke Moralisk ekonomi i sjukvården? - Om etik och ekonomi i 
sjukhusets vardagsorganisering. Stockholm University 
School of Business. 
 

140 2003 Koponen, Anja Företagens väg mot konkurs. Stockholm University School 
of Business. 
 

139 2003 Frostling-Henningsson, 
Maria 

Internet Grocery Shopping - A Necessity, A Pleasurable 
Adventure, or an Act of Love. Stockholm University School 
of Business. 
 

138 2003 Köping, Ann-Sofie Den Bundna friheten. Om kreativitet och relationer i ett 
konserthus. Stockholm University School of Business. 
 

137 2003 Bagelius, Nils Svenska företag åter i österled: Hur svenska företag 
positionerade sig i Öst och minskade sin exponering för risk 
och osäkerhet. Stockholm University School of Business. 
 

136 2003 Lindqvist, Katja Exhibition enterprising - six cases of realisation from idea 
to institution. Stockholm University School of Business. 
 

135 2003 Soila-Wadman, Marja Kapitulationens estetik. Organisering och ledarskap i 
filmprojekt. Stockholm University School of Business. 
 

134 2003 Lundkvist, Anders Conversational Realities - Five Studies of User Interactions 
as Sources of Innovation. Stockholm University School of 
Business. 
 

133 2003 Willstrand-Holmer, Sofia Att konstruera kunskap om kunder - en studie om förändring 
och berättelser i ICA-sammanslutningen. Stockholm 
University School of Business. 
 



                                                                    8 

132 2003 Roy, Sofie Navigating in the Knowledge Era. Metaphors and Stories in 
the Construction of Skandia’s Navigator. Stockholm 
University School of Business. 
 

131 2003 Tollhagen, Renate Skräddare utan tråd - en illustration av fyra företag i 
klädbranschen. Stockholm University School of Business. 
 

       

130 2002 Hansson, Johan Omtänkbara organisationer – Sagor och utsagor om Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus. Stockholm University School of 
Business. 
 

129 2002 Pramborg, Bengt Empirical Essays on Foreign Exchange Risk Management. 
Stockholm University School of Business. 
 

128 2002 Axén-Ruzicka, Jeanette Införande av ny teknik. En studie av problem vid införande 
av elektroniska marknadsplatser. Stockholm University 
School of Business. 
 

127 2002 Torpman, Jan Rättssystemets Lärande. Stockholm University School of 
Business. 
 

126 2002 Dahlström, Karin Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag. 
Stockholm University School of Business. 
 

125 2002 Gravesen, Inger Fitnessövningar och husförhör: Om förbättringsprocesser i 
företag. Stockholm University School of Business. 
 

       

124 2001 Gottfridsson, Patrik Småföretags tjänsteutveckling - en studie av hur småföretag 
utvecklar individuellt anpassade tjänster. Stockholm 
University School of Business. 
 

123 2001 Engström, Malin Essays on Equity Options. Stockholm University School of 
Business. 
 

122 2001 Gatarski, Richard Artificial Market Actors: Explorations of Automated 
Business Interactions. Stockholm University School of 
Business. 
 

121 2001 Hansson, Bo Essays on Human Capital Investments. Stockholm 
University School of Business. 
 



                                                                    9 

120 2001 Wåhlstedt, Håkan Resultatredovisning för hållbar utveckling. 
Naturekonomiska principer för kommunal tillämpning. 
Stockholm University School of Business. 
 

119 2001 Golubeva, Olga  Foreign Investment Decision-Making in Transition 
Economies. Stockholm University School of Business. 
 

118 2001 Catasús, Bino Borders of Management. Five Studies of Accounting, 
Organizing and the Environment. Stockholm University 
School of Business. 
 

117 2001 Eklöv, Gunilla Auditability as Interface - Negotiation and Signification of 
Intangibles. Stockholm University School of Business. 
 

116 2001 Lennstrand, Bo HYPE IT - IT as Vision and Reality - on Diffusion, 
Personalization and Broadband.  Stockholm University 
School of Business. 
 

115 2001 von Friedrich-Grängsjö, 
Yvonne 

Destinationsmarknadsföring. En studie av turism ur ett 
producentperspektiv. Stockholm University School of 
Business. 
 

114 2001 Wetterström, Jeanette Stor opera - små pengar. Stockholm University School of 
Business. 
 

113 2001 Friman, Henrik Strategic Time Awareness - Implications of Strategic 
Thinking. Stockholm University School of Business. 
 

112 2001 Apéria, Tony Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande 
processen. Stockholm University School of Business. 
 

111 2001 Johansson, Stig G Individens roll i strategiska informationssystem. Stockholm 
University School of Business. 
 

110 2001 Carlell, Camilla Technology in Everyday Life - A study of Consumers and 
Technology in a Banking Context. Stockholm University 
School of Business. 
 

109 2001 Maravelias, Christian Managing Network Organisations. Stockholm University 
School of Business. 
 

       

108 2000 Holmqvist, Mikael The Dynamics of Experiential Learning. Balancing 
Exploitation and Exploration Within and Between 
Organizations. Stockholm University School of Business. 
 



                                                                    10 

107 2000 Hamde, Kiflemariam Shifting Identities: Teamwork and Supervisors in Swedish 
Change Programmes for the Last Three Decades. 
Stockholm University School of Business. 
 

106 2000 Uggla, Henrik Managing the Brand-Association Base: Exploring Facets of 
Strategic Brand Management from the Imaginary 
Organization perspective. Stockholm University School of 
Business. 
 

105 2000 Rämö, Hans The Nexus of Time and Place in Economical Operations. 
Stockholm University School of Business. 
 

104 2000 Aronsson, Britt Prisdifferentieringars janusansikte. Prisdifferentieringar 
mot mellanled som ett konkurrenspolitiskt problem. 
Stockholm University School of Business. 
 

103 2000 Porsander, Lena TITT-SKÅP FÖR ALLA - en berättelse om hur Stockholm 
blev kulturhuvudstad. Stockholm University School of 
Business. 
 

102 2000 Hagelin, Niclas Empirical Essays on Financial Markets, Firms, and 
Derivatives. Stockholm University School of Business. 
 

101 2000 Berglund, Åke 
Blomquist, Anders 

Från affärskompetens till affärsutveckling i småföretag. 
Stockholm University School of Business. 
 

100 2000 Näsman, Birgitta Pappas flickor. Entreprenöriella processer i 
kvinnoföretagandets tillkomst. Stockholm University School 
of Business. 
 

    

99 1999 Lundgren, Maths Bankens natur - miljöfrågans genomslag i svenska banker. 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

    

98 1998 Björkman, Ivar Sven Duchamp - Expert på auraproduktion: Om 
entreprenörskap, visioner, konst och företag. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
  

97 1998 Millak, Jurek Organisatorisk kompetens. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

96 1998 Wiklander, Levi Intertextuella strövtåg i Akademia. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 



                                                                    11 

95 1998 Bay, Thomas ...AND...AND...AND - Reiterating Financial Derivation. 
Stockholm University, School of Business. 
 

94 1998 Malver, Henrik Service in the Airlines - Customer or Competition Oriented? 
Stockholm University, School of Business. 
 

93 1998 Granberg, Georg Vägar mot ökad konkurrens och marknadsstyrning av 
offentlig sektor. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.  
 

92 1998 Bjurklo, Margareta 
Kardemark, Gunnel 

Nyckelord - en nyckel vid kompetensutveckling. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.  

     

91 1997 Wallin Andreassen, Tor Dissatisfaction with Services - The Impact of Satisfaction 
with Service Recovery on Corporate Image and Future 
Repurchase Intention. Stockholm University, School of 
Business. 
 

90 1997 Alkebäck, Per Do Dividend Changes Really Signal? – Evidence from 
Sweden. Stockholm University, School of Business. 
 

89 1997 Lagrosen, Stefan Kvalitetsstyrning i skolan? - En analys av TQM:s 
tillämpbarhet inom den svenska grundskolan sett från en 
företagsekonomisk utgångspunkt. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

88 1997 Andersson, Göran Framgång i kommersiella tjänsteverksamheter. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

       

87 1996 Le Duc, Michaël Constructivist Systemics - Theoretical Elements and 
Applications in Environmental Informatics. Stockholm 
University, School of Business. 
 

86 1996 Preiholt, Håkan The Organization of Manufacturing Know-How. Stockholm 
University, School of Business. 
 

85 1996 Green, Bo Analys av komplexa samhällssystem - Aktionsinriktade 
fallstudier och metodologiska konklusioner. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

84 1996 Edenius, Mats Ett modernt dilemma - organiserandet kring elektronisk 
post. Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen. 
  



                                                                    12 

83 1996 Hedlin, Pontus Accounting Investigations. Stockholm University, School of 
Business. 
 

82 1996 Yakhlef, Ali Organizing as Discursive Practices: The Example of 
Information Technology Outsourcing. Stockholm 
University, School of Business. 
 

81 1996 Wahlgren, Ingela  Vem tröstar Ruth? Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

80 1996 Rutihinda, Cranmer Resource-based internationalization: Entry Strategies 
of Swedish Firms into the Emerging Markets of 
Eastern Europe Stockholm University, School of 
Business. 
 

79 1996 Liljefors, Ole Efterfrågan och utbud av kompetensutvecklande 
ledningsarbete. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

     

78 1995 Asproth, Viveca Visualization of Dynamic Information. Stockholm 
University, School of Business. 
 

77 1995 Håkansson, Anita Models and Methods for the Management of Dynamic 
Information in GEOinformatic Systems. Stockholm 
University, School of Business. 
 

76 1995 Khodabandehloo, Akbar Marknadsföring som utbyte: en idéhistoria. en pluralistisk 
ansats. Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen. 
 

75 1995 Rylander, Leif Tillväxtföretag i startfas. Från dimma och mörker till 
relationslyft. Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen. 
 

74 1995 Malmström, Li Lärande organisationer? Krisen på den svenska 
fastighetsmarknaden. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

73 1995 Brunson, Karin Dubbla budskap. Hur riksdag och regering presenterar sitt 
budgetarbete. Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen. 
 

     



                                                                    13 

72 1994 Sveiby, Karl-Erik Towards a knowledge perspective on organisation. 
Stockholm University, School of Business. 

71 1994 Bergqvist, Erik Belöningar och prestationer i offentlig verksamhet - En 
utvärdering av fyra fall inom Stockholms läns landsting.  
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

70 1994 Paul, Ann-Sofi Organisationsutveckling genom personalenkäter – en 
personalekonomisk utvärdering.Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

69 1994 Bergström, Cecilia A Female Cooperative Perspective on Power Influence and 
Ownership. Stockholm University, School of Business. 
 

68 1994 Borg, Erik European Markets and Management Action: Making Sense 
of a Europe Without Frontiers. Stockholm University, 
School of Business. 
 

67 1994 Olsson, Birgitta Kortare arbetsdag - en väg till ett mer ekologiskt arbetsliv? 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

      

66 1993 Thomasson, Bertil Tjänstekvalitet - Kundorienterad och kompetensbaserad 
kvalitetsutveckling. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

65 1993 Tesfaye, Besrat Determinants or Entrepreneurial Processes. A Case Study 
of Technology-Based Spin-off Company Formations. 
Stockholm University, School of Business. 
 

64 1993 Norling, Per Tjänstekonstruktion - Service Design. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen och 
Högskolan i Karlstad. 
 

63 1993 Ramfelt, Lena Näringspolitiska samverkansprojekt ur ett 
organisationsperspektiv – Substantiella och symboliska 
aspekter på organisatoriskt handlande. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.  
 

62 1993 Sigfridsson, Jan Strategisk ekonomistyrning i tidningsföretag - 
Aktionsforskning i ekonomisk ledningsinformation. 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

      



                                                                    14 

61 1992 Olsen, Morten   Kvalitet i banktjänster. Privatkunders upplevda problem 
med banktjänster – En studie med kritisk-händelse-metoden. 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

60 1992 Gustavsson, Bengt The Transcendent Organization. Stockholm: Stockholm 
University, School of Business. 
 

59 1992 Borgert, Leif Organisation som mode. Kontrasterande bilder av svensk 
hälso- och sjukvård. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

58 1992 Osarenkhoe, Aihie Improving Food Product Distribution in Developing 
Countries: A Case Study of Nigeria. Stockholm University, 
School of Business. 
 

57 1992 Westerberg, Lillemor Föreställningar på arenan. Ett utvecklingsarbete kring eget 
budgetansvar på kommunala barnstugor. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.  
 

56 1992 Johanson, Ulf  
Nilson, Marianne 

Personalekonomiska beräkningars användbarhet. 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

    

55 1991 Feurst, Ola Kost och hälsa i marknadsföringen. En analys av system 
och processer i vilka våra matvanor formas. Med betoning 
på livsmedelsannonsers spegling av kostideal och 
konsumtion 1950-85. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
  

54 1991 Pihliamäki, Klara Media Technology and Communication Patterns in the 
Organizational Interface. Stockholm University, School of 
Business. 
 

53 1990 Ekvall, Arne Affärsidéer - En empirisk studie av hur företags 
verksamhetsinriktning kan analyseras och beskrivas utifrån 
ett affärsidébegrepp. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

52 1990 Sotto, Richard Man without Knowledge - Actors and Spectators in 
Organizations. Stockholm University, School of Business. 
 

51 1990 Zineldin, Mosad The Economics of Money and Banking - a Theoretical and 
Empirical Study of Islamic Interest-Free Banking. 
Stockholm University, School of Business. 
  

    



                                                                    15 

50 1990 Tollin, Karin Konsumentbilder i marknadsföringen av livsmedel - en 
studie om marknadsföringens kontext inom svensk 
lantbrukskooperativ livsmedelsindustri. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
  

49 1990 Wagué, Cheick Entrepreneurship and industrial policy in developing 
countries. A case study of principal policy constraints which 
limit the development and expansion of private sector 
industrial enterprises in Mali. Stockholm University, 
School of Business. 
 

      

48 1989 Eriksson, Gunilla Framtidsinriktade aktörsperspektiv på branscher - 
metodsynpunkter med utgångspunkt från en studie i svensk 
dagligvaruindustri. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
  

47 1989 Winai, Peter Gränsorganisationer. Egenskaper, problem och 
utvecklingsmöjligheter hos organisationer i gränslandet 
mellan privat och offentlig sektor. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
  

46 1989 Åredal, Åke Den osynliga styrningen. En hermeneutisk studie av 
styrningen inom svensk tandvård. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
  

45 1989 Kaiser, Bo Produktlivscykler i dagligvaruhandeln. Förändringar i 
utbudet av några livsmedel och kemisk-tekniska produkter 
efter 1970. Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen. 
 

       
 

44 1988 Scheutz, Curt Företagsfissioner. Avknoppningar till Stockholms Fondbörs 
och OTC-marknaden - en empirisk undersökning av motiv 
och konsekvenser. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

43 1988 Eriksson, Lars Torsten Myndigheters marknadsorientering. Om 
marknadsföringsfrågor i avgiftsfinansierade statliga 
myndigheter. Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen. 
 

       



                                                                    16 

42 1987 Barius, Bengt  Investeringar och marknadskonsekvenser. En empirisk 
undersökning av investeringsärenden och särskilt av 
möjligheter att bedöma investeringars framtida 
marknadskonsekvenser. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

41 1987 Liukkonen, Paula Det lokala arbetsmiljöarbetets effektivitet. En fallstudie från 
kvarteret Garnisonen. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

40 1987 Öhrming, Jan Förvaltning av flerbostadshus. Om arbetsorganisation och 
föreställningar som villkor för samspel och 
boendemedverkan. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

39 1987 Kostopoulos, Trifon The Decline of the Market: the ruin of capitalism and anti-
capitalism. Stockholm University, School of Business. 
 

38 1987 de Ridder, Adri Access to the Stock Market. An empirical study of the 
efficiency of the British and the Swedish primary markets. 
Stockholm University, School of Business. 
 

    

37 1986 Ehrengren, Lars Riskhantering vid u-landsinvestering. En teoretisk studie 
och en empirisk undersökning av ett antal svenska 
industriföretags produktionsinvesteringar. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
 

      

36 1985 Senning, Eva-Marie Kostnadssamband och kostnadsstyrning inom 
fastighetsförvaltning. Med tillämpningar på Riksbyggens 
drift- och underhållskostnader. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen. 
 

35 1985 Onwuchekwa, Christian 
Ike 

Agricultural Cooperatives and Problems of Transition. A 
study of organizational development problems in rural 
development. University of Stockholm, Department of 
Business Administration. 
 

34 1985 Hilding, Madeleine Arbetstrivsel och psykisk påfrestning. En studie av 
arbetsmiljö i samband med omlokalisering av statlig 
verksamhet. Stockholms universitet, Företagsekonomiska 
institutionen.  
 



                                                                    17 

33 1985 Valdemarsson, Bengt Förväntningar inför arbetslivet. En longitudinell studie hos 
några ungdomar av förväntningars uppkomst och deras 
betydelse för inställningen till arbetslivet i industriföretag . 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

32 1985 Badran, Mohga Coordination In Multiactor Programs: An Empirical 
Investigation of Factors Affecting Coordination among 
Organizations at the Local Level in the Egyptian Family 
Planning Program. University of Stockholm, Department of 
Business Administration. 
 

       

31 1984 Myrsten, Karl Lönsam samverkan. En studie av utvecklingsprocesser inom 
området fastighetsreparationer. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

       

30 1981 Abdel-Khalik, Ali The Production and Distribution of Milk and Dairy 
Products in Egypt: towards a Co-operative System. 
University of Stockholm, Department of Business 
Administration. 
 

29 1981 Hedvall, Maria Participation i företag. En jämförelse mellan ett 
jugoslaviskt och ett svenskt tobaksföretag. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

       

28 1980 Vavrin, Jeanette The Airline Insurance Industry. A future study. University 
of Stockholm, Department of Business Administration. 
 

27 1980 Håkansson, Stefan Kostnadsvariationer inom sjukvården - jämförande studier 
på landstings- och kliniknivå. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

26 1980 Bergström, Erik Projektorienterad marknadsföring. En studie av fem 
försäljningar av komplexa anläggningar. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

25 1980 Edsbäcker, Göran Marginal Cost Pricing of Electricity. University of 
Stockholm, Department of Business Administration. 
 

24 1980 Högberg, Olle Föreställningar och spelregler i kommunal planering. 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 



                                                                    18 

23 1980 Klingberg, Tage Byggforskningen T10:1980, En studie av 
byggnadsnämndens tillsyn. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

       

22 1978 Lindgren, Christer Broms och inlärning. Tjänstemän i Västerås planerar ett 
bostadsområde. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 
 

21 1978 Granqvist, Roland Studier i sjukvårdsekonomi. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

20 1978 Gröjer, Jan-Erik  
Stark, Agneta 

Social redovisning. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

19 1978 Khan, Sikander A Study of Success and Failure in Exports. An empirical 
investigation of the export performance of 165 market 
ventures of 83 firms in the chemical and electronics 
manufacturing industries. University of Stockholm, 
Department of Business Administration. 
 

       

18 1977 Mills, Peter New Perspectives on Post-Industrial Organizations. An 
empirical investigation into the theories and practices of 
service firms. University of Stockholm, Department of 
Business Administration. 
 

17 1977 Bergström, Sören Konsumentperspektiv på dagligvaruföretag. En analys av 
hur företagens arbetssätt och arbetsförutsättningar inverkar 
på konsumentproblem. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

16 1977 Gummesson, Evert Marknadsföring och inköp av konsulttjänster. En studie av 
egenskaper och beteenden i producenttjänstmarknader. 
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

15 1977 Hansson, Roland Friställd. En studie av konsekvenserna för de anställda vid 
två företagsnedläggningar. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

       



                                                                    19 

14 1976 Widman, Leif Alternativa distributionssystem. En samhällsekonomisk 
modellstudie av dagligvarudistributionen. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

       

13 1975 Lilja, Johan Läkares läkemedelsval ur samhällets synvinkel. En stuide av 
möjligheterna att med hjälp av offentliga åtgärder påverka 
läkarnas preparatval utanför sjukhus. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

12 1975 Söderman, Sten Industrial Location Planning. An empirical investigation of 
company approaches to the problem of locating new plants. 
University of Stockholm, Department of Business 
Administration. 
 

11 1975 Ljung, Birger  
Selmer, Jan 

Samordnad planering i decentraliserade företag. En studie 
av Danzig & Wolfe's dekompositionsalgoritm. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen. 
   

       

10 1974 Rapp, Birger Models for Optimal Investment and Maintenance Decisions. 
University of Stockholm, Department of Business 
Administration. 
 

       

9 1973 Lindberg, Jens Externa effekter av dryckesförpackningar. En studie av 
några åtgärder. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

8 1973 Rundfelt, Rolf Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

7 1973 Leonardz, Björn To Stop or Not to Stop, Some Elementary Optimal Stopping 
Problems with Economic Interpretations. University of 
Stockholm, Department of Business Administration. 
 

       

6 1972 Sellstedt, Bo Selection of Product Development Projects Under 
Uncertainty. University of Stockholm, Department of 
Business Administration. 
 



                                                                    20 

5 1972 Åhrell, Lars Nedskräpning som ett ekonomiskt problem. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

       

4 1971 Lönnstedt, Lars Operationsanalys i börsnoterade företag. Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen.   
 

       

3 1970 Gullander, Staffan En studie i produktionsplanering. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 

2 1970 Engwall, Lars Size Distributions of Firms. Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen.   
 
 
 

    

1 1969 Bergendahl, Göran Models for investments in a road network. University of 
Stockholm, Department of Business Administration. 

 

 
 






