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Corporate communication og dynamiske stakeholderes forventninger til et bymuseum 

– med Bymuseet i Aarhus som case 

  

1. Indledning  

Museumsloven er grundlag for statsanerkendte museers arbejde. Museumsansatte refererer ofte 
til lovens ’fem pinde’, som definerer museernes kerneopgaver: indsamling, registrering, 
bevaring, forskning og formidling.  Ifølge formanden for organisationen af Danske Museer er 
dét for mange mindre museer en stor udfordring, fordi museumsdriften ofte hviler på et 
”endog meget spinkelt grundlag”1. Dette udtaler hun i kølvandet på Rigsrevisionens rapport2 
der har konkluderende kritik af to parter: tilsynet med de statsanerkendte museer har været 
mangelfuld, og de statsanerkendte museers arbejde med at sikre kulturarven har heller ikke 
været tilfredsstillende 3 . I museumsloven står der ikke noget om kommunikation. 
Kommunikation er med corporate communication som teoretisk ramme ikke det samme som 
formidling, selvom der naturligvis også kommunikeres, når der formidles. ODM efterspørger 
”en mere målrettet strategi – både som individuelle museer og på nationalt niveau” 4 . 
Spørgsmålet er, om corporate communication er ’en skjult sjette pind’ i de krav og 
forventninger, som de statsanerkendte museer fremadrettet skal inddrage, måske næsten før de 
indfrier de øvrige fem?  
 
Når man er et lille bymuseum, har man ofte en række udfordringer at kæmpe med, f.eks. er  
magasinforhold, forskning og registrering af genstande nogle svagheder, der fremlægges i 
Rigsrevisionens rapport. Nogle af de samme pointer fremgik også af det udredningsarbejde, 
som den daværende Kulturminister igangsatte i 2010, hvor Kulturstyrelsen afholdt en række 
temamøder om den forestående revision af museumsloven. Det mundede ud i en rapport fra 
museumsudredningens styrende arbejdsgruppe, som gav en række anbefalinger til Folketinget. 
Den førstnævnte anbefaling er, at der formuleres en mission og vision for det samlede 
museumsvæsen (Udredningen, s. 2). Dette kan ses som et udtryk for, at strategisk 
kommunikation efterspørges for museumsbranchen som helhed5. Også den spirende forskning 
inden for dette område viser dette. F.eks. viser Kjeldsen (2012), at strategisk kommunikation er 
ved at blive institutionaliseret hos kunstmuseer i Danmark. Den første rapport om strategisk 

                                                        
 
1
 Artikel, Museer savner fælles strategi, Magisterbladet, maj 2014, s. 31, som er en ud af flere temaartikler om kulturarven i 

krise, s. 28 – 33, hvor også Kulturminister Marianne Jelved kommentere.   
2
 Se rapporten, hvor undersøgelsesperioden er 2008 – 2014 på 

http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943212/statsanerkendte-museers-sikring-af-kulturarven.pdf, - tilgået senest 12. juni 
2014. 
3
 Ibid. 

4
 Artikel, Museer savner fælles strategi, Magisterbladet, maj 2014, s. 31 

5
 En anden anbefaling er sammenlægning af mindre museale enheder i større enheder. 
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kommunikation på de danske museer viste, at de kulturhistoriske museer var markant mindre 
optaget af emnet. (Bysted-Sandberg og Kjeldsen 2009). Denne analyse kan ses som et afsæt for 
afhandlingens fokus på et kulturhistorisk museum. Men det fremgår også af samme analyse, at 
museer generelt samarbejder med dem, de kender i forvejen, at kommunikation primært 
opfattes som traditionel envejs marketing, og at man kun i begrænset omfang inviterer centrale 
stakeholdere med til at formulere museets visioner. Bymuseet i Aarhus er et kulturhistorisk 
museum, og det er afhandlingens antagelse, at strategisk kommunikation eller corporate 
communication spiller en vigtig rolle, ikke blot som et led i formidlingen, men i form af 
kommunikation med og til de mange centrale stakeholdere, der omgiver museet. Men hvem 
taler Bymuseet til og med, og hvad taler de om? Er der nogle, de taler helt forbi, og hvad siger 
de lokale stakeholdere til museet? Og ikke mindst, hvordan hører museet det, de andre siger? 
Og hvad foregår der stakeholderne imellem? 
 
Hvis man ser kommunikation som en dans (Carey 1989), kan man spørge, hvad det betyder for 
et bymuseum, at der er forskellige stakeholdere, der byder op til dans, nogle med konkrete krav 
og ønsker, men alle med hver deres forventninger til museet? Og også hvorledes disse 
forventninger påvirker de ansattes måde at tænke og agere på i et lille lokalt kulturhistorisk 
museum. Det er således også en del af afhandlingens erkendelsesinteresse at overveje, hvordan 
et lille, lokalt bymuseum vil kunne navigere blandt alle disse stakeholderforventninger.   
 
Danske kunstmuseers strategiske kommunikation er blevet behandlet, men forskning med 
fokus på danske kulturhistoriske museers kommunikation er stadig sparsom. Denne afhandling 
skal ses som et forsøg på at kaste nyt lys over disse aspekter. Det leder frem til efterfølgende 
problemformulering/formål og forskningsspørgsmål. 
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1.1 Afhandlingens formål og forskningsspørgsmål  

 

Det overordnede formål for afhandlingen er, at analysere stakeholderes forventninger til 
funktioner og opgaver for et lokalt bymuseum samt at beskrive, hvorledes 
organisationsidentitet forhandles og er under indflydelse af dynamik mellem stakeholdere og 
deres opfattelser af organisationslegitimitet for et lokalt museum. 
 
For at kunne indfri denne overordnede problemstilling søger afhandlingen at besvare følgende 
forskningsspørgsmål:  
 
1. Hvorledes italesættes Bymuseets organisationsidentitet blandt museets ansatte? 
 
2. Hvorledes italesætter eksterne stakeholdere deres forventninger til Bymuseets opgave og 
funktion i lokalsamfundet? 
 
3. Hvilke former for dynamik og interdependens er der mellem forskellige stakeholderes 
italesættelser af Bymuseet, og hvorledes det kommer det til udtryk? 
 
4.  Hvilke forskellige typer af legitimitet aktiveres blandt de dynamiske stakeholdere?  
  
Det fremgår af tabel 8 i afsnit 9.5, hvordan afhandlingen svarer på forskningsspøgsmålene.  
 

1.2 Teoretisk ramme 

Afhandlingens teoretiske ramme består af fire teorier med forskellig status og vægtning. Første 
del udgøres af corporate communication, som er den forskningstradition, som afhandlingen 
overordnet indskriver sig i. Corporate communication er et bredt felt, og her i afhandlingen 
fokuseres der på to centrale delområder. Stakeholderteori (f.eks. Freeman 1984, Mitchell et al. 
1997, Fassin 2009, Hench og Secchi 2009 m.fl.) og teori om organisationsidentitet (f.eks. Albert 
og Whetten 1985, Hatch og Schultz 2002, Whetten 2006 m.fl.) Disse to teoretiske felter 
præsenteres med nogenlunde ligevægt i afhandlingen. Indenfor både stakeholderteori og 
organisationsidentitet kan legitimitet tilskrives betydning i forhold til den ’forventnings-dialog 
og dans’, der anskues at være mellem stakeholdere i og omkring en organisation. 
Organisationslegitimitet er således afhandlingens mindre og sidste del i den teoretiske ramme.  
 
Alle fire teoretiske kapitler forholder sig til forventninger til organisationer og den 
præsenterede teori skal tjene tre formål. For det første danner den teoretiske del afhandlingens 
optik og forklaringsrammer for de empiriske analyser af afhandlingens case. For det andet 
forsøges der at lokalisere, hvor og hvordan afhandlingen teoretisk ville kunne bidrage og for 
det tredje som et teoretiske fodfæste for at skabe en tilgang til corporate communication, som 
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små danske bymuseer kan anvende i deres kommunikation til og med deres respektive 
lokalsamfund.  
 
I indledningen blev strategisk kommunikation eller corporate communication nævnt flere 
gange som et overordnet paraplybegreb, der rummer alle former for kommunikation til, med 
og om en organisation. Forskningsfelter som corporate branding, corporate identity og 
impression management er fravalgt, på grund af afhandlingens fokus på forventninger, som 
noget der skabes og brydes mellem interne og eksterne stakeholdere men også mellem de 
eksterne stakeholdergrupper.   
 
Gennemgangen af den teoretiske ramme munder ud i en analysemodel som afsæt for de fire 
delanalyser i afhandlingens empiriske del. 
 

1.3. Den empiriske del 

Afhandlingen beskriver museet gennem et internt og eksternt blik og dette suppleres med en 
medieanalyse af dækningen af museet, der primært var i de lokale aviser. Afhandlingens 
empiriske del tilgår forventninger til museets opgave og funktion som en del af det, 
stakeholdere er i forhandling om og som indvirker på dannelse og konstruktion af Bymuseet 
organisationsidentitet ud fra et socialkonstruktivistisk og symbolsk interaktionistisk grundlag. 
(se videnskabsteoretisk tilgang, kapitel 2). 
 
Afhandlingens empiriske grundlag udgøres af en single case. Der er tale om et casestudie i form 
af en intensiv analyse af et område, som afgrænses i forhold til en kontekst. Hvordan det er 
foregået gennemgås i starten af hver af de tre delanalyser. Dog er der overvejelser som gælder 
både den interne og de eksterne analyser og dette metodekapitel er placeret allerede inden 
afhandlingens teoretiske del, fordi det ellers ville betyde et for omfattende metodekapitel lige 
inden den empiriske del.  (Se metode, kapitel 3)  
 
Afhandlingen anvender altså Bymuseet som case og anlægger en konstruktivistisk tilgang til 
data. Analyser af italesættelser af Bymuseet og forventninger til dets opgave og funktion i 
lokalsamfundet er fordelt på tre delanalyser med hvert sit blik på organisationen:  
Delanalyse 1: Analyse af interne stakeholdere. (kapitel 10) 
Delanalyse 2: Analyse af eksterne stakeholdere. (kapitel 11) 
Delanalyse 3: Analyse af mediernes omtale af Bymuseet. (kapitel 12) 
 
For den interne analysedel er der udført observationer på Bymuseet fra d. 15.3.2010 – 1.7.2011, 
idet museet da blev overdraget til Den Gamle By i Aarhus. Herudover er der en række 
optagede uformelle samtaler og møder samt syv semistrukturerede kvalitative interviews med 
udvalgte interne stakeholdere på Bymuseet. Endelig er der foretaget dokumentanalyse af 
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udvalgte dokumenter. (se bilagsmappe 1/a). Den interne delanalyse beskriver, hvorledes 
museets ansatte og ledelse italesætter deres egne forventninger til det at være et bymuseum.  
 
Den eksterne analyse bygger på 34 kvalitative interviews af forskellig varighed og karakter med 
repræsentanter fra museets lokalsamfund. Resondenterne er otte besøgende på museet, ti 
borgere i Aarhus, to avisedaktører fra de lokale aviser, tre kommunale embedsmænd, to 
byrådspolikere, fem af museets samarbejdspartnere og fire af museets konkurrenter fra lokale 
kulturhistoriske museer og et lokalarkiv (se bilagsmappe 1/a og b). Disse interviews er 
foretaget i tidsrummet fra maj til august 2011. Formålet med denne del er at beskrive de 
forskellige stakeholderes variation i forventningerne til Bymuseet og dynamik i deres 
holdninger og position til museet. 
 
Den sidste delanalyse baserer sig på mediernes omtaler af Bymuseet i perioden 15.3.2010 – 
1.7.2011. Analysen viste, at det primært er de lokale dagblade og aviser, der har dækket 
Bymuseet. Materialet består af 216 artikler fra den pågældende periode. (Se bilagsmappe 2). 
(For nærmere beskrivelse af forskningsdesignet se kap. 12) Medieanalysen kan ses som et 
forsøg på at på at tilføre den samlede analyse i afhandlingen et perspektiv udefra, idet den 
åbner op for aktører, som ikke kommer til orde gennem de kvalitative interviews. At analysere 
hvorledes forventninger til bymuseet italesættes i de lokale medier er også et forsøg på give et 
billede af, hvorledes dynamikken mellem stakeholderes forventninger og position beskrives i 
medierne.  
 
Alle tre analyser er inspireret af grounded theory som datasammenfatningsmetode. Data er 
kodet på systematisk vis i dimensioner, og herudfra er der dannet de overordnede kategorier, 
som også strukturerer fremlæggelsen af de enkelte tre delanalyser. (Se afsnit om grounded 
theory og forskningsdesign i kap. 3) 
 

1.3 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen består af en teoretiske ramme og en empirisk del. 
 
Den teoretiske del består af fire kapitler. Først et indledende kapitel, der introducerer corporate 
communication (kapitel 4), hvorefter der fokuseres på to omfattende emner indenfor corporate 
communication, nemlig stakeholderteori med hovedvægt lagt på dynamiske stakeholdere (kap. 
5) og organisationsidentitet med samme vægt (kap. 6), samt et kortere afsluttende kapitel om 
organisationslegitimitet (kap. 7). Herpå sammenkædes teorien (kapitel 8). Derpå er der et 
overgangskapitel (kap. 9), som udvikler en analyseramme for den efterfølgende empiriske del. 
 
Den empiriske del består af tre omfattende kapitler. Først en analyse af de interne stakeholdere 
på Bymuseet (kap. 10). Dernæst analyse af de eksterne stakeholdere (kap. 11). Og endelig en 
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analyse af mediernes dækning af Bymuseet (kap. 12). Derpå sammenlignes og diskuteres de tre 
analyser på tværs i kapitel 13 for at munde ud i afhandlingens konklusion og perspektivering i 
kap. 14.  
 
Som det fremgår af ovenstående er den empiriske del omfattende. Det er der to forklaringer på:  
 
For det første fordi afhandlingen ønsker at beskrive, hvilke forventninger et lille lokalt museum 
bliver mødt med fra sin by, og hvad det kan betyde for et museum, at der er mange forskellige 
forventninger fra stakeholdere i og omkring et lokalt museet. Det er mit håb, at andre 
kulturhistoriske museer vil genkende, distancere sig fra og medanalysere deres eget museum 
gennem den interne analyse af Bymuseets opfattelse af sig selv som organisation. Jeg kender 
ikke til andre museer, der er blevet analyseret med samme kvalitative stakeholderoptik og 
mener derfor, at der her er et empirisk bidrag.  
 
For det andet fordi afhandlingen formål er at beskrive dynamikker i organisationsidentitet og 
mellem stakeholdere. Hvis dette skal kunne gøres med den valgte metode, kræver det indsigt 
ikke alene i organisationen selv og dermed de interne stakeholdere, men også i de mange 
forskellige eksterne stakeholderes opfattelser og italesættelser (den eksterne analyse og 
analysen af mediedækningen af organisationen). Til gengæld er det på denne måde muligt at få 
dynamikker og interessante sammenhænge til at træde frem såvel inden for som på tværs af de 
tre delanalyser.  
 
Da de mange analyser af dynamik og interdependens mellem stakeholdere er omfattende, er 
casen afgrænset til primært at se på det lokale plan, og dermed er det valgt ikke at inddrage 
forhold fra nationalt plan, selv om dette også har påvirket Bymuseet i den pågældende periode. 
Der foregik nemlig meget på et lokal plan. Aarhus Byråd besluttede at overdrage Bymuseet til 
et større museum med nationale forpligtigelser (Den Gamle By), og museet lukkede på deres 
daværende adresse d. 1. juli 2011. Lukningen af museet som selvstændig institution gjorde, at 
museet blev diskuteret og vurderet af stakeholdere i højere grad end ved en almindelig drift. 
Det betød til gengæld, at dynamiske identitetsprocesser trådte tydeligt frem, idet de interne 
stakeholdere forholdt sig til hvad ’de andre’ sagde og de eksterne stakeholdere meget tydeligt 
forholdt sig til museet og andre stakeholderes opfattelser af museet. Museets lukning fik også 
konsekvenser for mit arbejde med afhandlingens dataindsamling og besvarelsen af 
afhandlingens formål, idet interviews måtte fremskyndes mest muligt, da det var vigtigt for mit 
forskningsdesign, at jeg fik alle data i hus, før museet lukkede.  
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2. Videnskabsteoretisk position  

Det videnskabsteoretiske fundament for afhandlingen er betydningsfuldt, idet oplevelsen af 
virkeligheden ikke er uafhængig af de tanker, vi har gjort os om den (Hellevik, 2002: 12).  I 
overensstemmelse med afhandlingens måde at analysere forventninger til Bymuseet på, er der 
også her en række forskellige og styrende positioner med hver deres videnskabsteoretiske 
tilgang. For det første en socialkonstruktivistisk og socialinteraktionistisk tilgang, som her kort 
introduceres. Dernæst er der en række andre medfølgende antagelser om en organisations 
selvforståelse og identitetsdannelse, der baserer sig på en sociologisk og pragmatisk tilgang og 
som influerer på, hvordan afhandlingen tilgår og forstår begrebet om en oplevet 
organisationsidentitet.  
 

2.1 Afhandlingens socialkonstruktivistiske og socialinteraktionistiske tilgang 

Den første tilgang som afhandlingen er influeret af, er den socialkonstruktivistiske position. 
Centralt står her Peter Berger og Thomas Luckmanns The Social Construction of Reality (1967) 
og deres introduktion af  de tre begreber: eksternalisering, objektivering og internalisering.  
Overordnet anser Berger og Luckmann konstruktionen af virkeligheden som en dialektisk 
proces, hvorigennem samfundet skabes af mennesket og samtidig og til stadighed virker tilbage 
på mennesket (Berger og Luckmann 1967: 17). Vi er altså, forenklet sagt, selv med til at skabe 
vores ’verden’. Denne proces mellem mennesket og dets verden kan opfattes som en 
grundlæggende social dialektik, som indeholder tre momenter/samfundsmæssige processer; 
eksternalisering, objektivering og internalisering (Ibid.: 16 - 18). Eksternalisering kalder de den 
proces, hvori mennesker producerer en kultur (Ibid.: 18). Kulturen skabes gennem en række 
sproglige konstruktioner, som angiver en kognitiv orden i måden den sociale virkelighed 
opfattes på og som beskytter individet mod oplevelse af kaos. Eksternalisering er altså udtryk 
for en proces, hvor aktører etablerer, opretholder og løbende ændrer de meningsbærende 
strukturer og symboler i et samfund.  
Derfor bliver der også talt om en forhandling af forventninger i afhandlingen, idet det anses 
som et led i sådanne eksternaliseringsprocesser, at stakeholdere beskriver og italesætter de 
forventninger, de har til Bymuseet. Samtidigt har dette også betydning for museets måde at  
opfatte, italesætte og danner deres egen ’kulturelle verden’ på.  
 
Berger og Luckmanns andet centrale begreb, og som afhandlingen kan ses som et udtryk for, er 
objektivering. Ifølge Berger og Luckmann er samfundet et produkt af menneskelig aktivitet, der 
har opnået status af objektiv virkelighed, og samfundets objektivitet omfatter alle 
konstituerende elementer (Ibid.: 22). Roller er her noget af det som anvendes som tilgængelige 
modeller for individets opførsel (Ibid.: 26). Individet opbygger rutiner, vaner og typifikationer, 
som bliver anvendt som objektive sociale institutioner og roller, der giver mennesket mening i 
en fælles verden af symboler og forestillinger. Roller kan derved anskues som en objektiv social 
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realitet, som de enkelte individer internaliserer og tager for givet i hverdagslivet (Ibid.: 88). At 
der således er formuleret forskellige typer af roller, refererer Berger og Luckmann til som ”the 
common stock of knowledge” (ibid.: 91), der er tilgængelige for aktører i det sociale samfund 
(ibid.). Afhandlingen antager således, at det er muligt at beskrive rolletyper og 
rolleforventninger ved at undersøge det sociale system, hvor stakeholdere indtræder i som 
forhandlingspartnere i at forvente og skabe disse roller. 
 
Internalisering er den tredje proces, som afhandlingen er influeret af og som den forsøger at 
beskrive. Berger og Luckmanns beskriver internaliseringsprocessen som det, at individer 
gennem deres deltagelse i en social verden, tildeler opfattelser af verden status som virkelighed 
i deres bevidsthed. Begrebet dækker altså over den proces, hvorigennem den objektiverede 
verden genoptages i individets bevidsthed på en måde, så processens strukturer bliver 
determinerende for de subjektive strukturer i bevidstheden. Gennem internalisering opfatter 
mennesket den objektiverede verdens elementer som interne fænomener i sin bevidsthed, 
samtidig med de opfattes som fænomener i den ydre virkelighed. Internalisering indebærer 
altså, at den sociale verdens objektive fakticitet også bliver en subjektiv fakticitet (Ibid.: 26 - 28). 
Internalisering bliver dermed også at anskue som en indlæringsproces, hvor normer, værdier, 
vurderinger og ydre strukturer bliver gjort til en del af et individuelt ’jeg’. Internalisering af 
samfundets kultur sker gennem socialisering fra den ene generation til den næste. Socialisering 
er samtidig en proces, som bygges op i individets bevidsthed gennem konversation med 
signifikante andre, og som vedligeholdes som subjektiv virkelighed ved samme konversation 
med signifikante andre (Ibid.: 28 - 30). Socialiseringsprocesser er altså processer, der anvendes i 
forhold til at oplære en ny generation til at leve i overensstemmelse med samfundets normer for 
bestemte institutioner. Den nye generation tillærer sig de objektiverede betydninger, 
identificerer sig med nogle og formes derfor også af disse (Ibid.: 26 - 27). På den måde taler 
afhandlingen om forventninger til museet som en dynamisk proces, hvor forventninger til 
museet er med til at danne og socialisere stakeholderes position i forhold til hvad der er i 
overensstemmelse med de normsatte forventninger for et bymuseum. Afhandlingen beskriver 
dermed med også det, at interne og eksterne stakeholdere forventer noget bestemt fra 
Bymuseet, at de konverserer (og forhandler) om det, som er med til at danne de selvsamme 
forventninger.  

 
Samlet set antager afhandlingen altså en socialkonstruktivistisk tilgang til verden, hvor 
forståelse dannes i interaktionistisk samspil mellem subjekt og objekt. Dette er tydeligt på flere 
planer, dels i måden afhandlingen anskuer de centrale begreber som forventninger, roller og 
organisationsidentitet på, men også i måden som afhandlingens analyser er dannet på. Her 
bliver det nemlig tydeligt, at afhandlingen også anskuer data som medskabte af analytikeren og 
de deltagende respondenter, som også deltager med deres egne internaliseringer af, hvad der 
forventes af en interviewperson i en bestemt social og samfundsmæssig position. At roller også 
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er en performativ handling er altså også implicit i afhandling, men det behandles ikke som 
selvstændig vinkel i afhandlingens analyser.  
 

2.2 Afhandlingens socialpsykologiske og pragmatiske tilgang 

Bogen Mind, Self and Society præsenterer den amerikanske pragmatiske socialpsykolog George 
Herbert Meads anskuelser og anses som et hovedværk inden for klassisk sociologi6. Her 
beskrives, hvorledes selvet udvikles og skabes i socialt aktivitet og interaktion. Afhandlingens 
antagelse om, at Bymuseet formes i samspil med omgivelserne anskuer dermed museets 
identitetsudvikling som en fortløbende proces. At afhandlingen omtaler, at en organisation 
også har et selv, anses dermed også som en proces. Mead definerer selvet således: 
 
”The self is something which has a development; it is not initially there, at birth, but arises in 
the process of social experience and activity, that is, develops in the given individual as a result 
of his relations to that process as a whole and to other individuals within that process” (Mind, 
Self & Society/(Mead) 1934/1967: 135). Mead understreger dermed, at man ikke kan adskille 
selvet fra, hvad det er, og hvad det gør. Mead anvender begrebet perspektivtagning, hvilket 
han betragter som en forudsætning for kommunikation og dermed også for selvets dannelse. 
Perspektivtagning omhandler evnen til at se andres perspektiv, at sætte sig i andres sted samt at 
se sig selv fra en andens position (Ibid.: 152 - 156). Derudover anvender Mead begrebet den 
generaliserede anden, som indbefatter den samlede sociale gruppes normer, værdier og 
handlinger, der giver individet et sammenhængende selv. Det er via internalisering af den 
generaliserede anden, at individet overtager de samfundsmæssige normer, værdier og moral, 
og på denne måde bliver en integreret del af samfundet. Det er altså i kraft af den 
generaliserede anden, at den sociale proces påvirker adfærden hos de individer, der er 
involveret i den (Ibid. 91). I tænkningen internaliserer individet holdningerne, som de fremstår 
hos den generaliserede anden, og herigennem fungerer samfundet som en bestemmende faktor 
i individets tækning. Ifølge Mead oplever individet kun sig selv via den generaliserede anden, 
og det sker i form af synspunkter fra medlemmerne af individets sociale gruppe som et hele. 
Individet indgår altså ikke direkte i sin egen oplevelse som et selv, men først når det bliver et 
objekt for sig selv. Et individ kan kun blive et objekt for sig selv ved at overtage andre 
individers holdninger i den sociale kontekst af oplevelser, som både de og den pågældende er 
involveret i (Ibid.: 203). Man kan også med Meads tilgang mene, at det er gennem 
kommunikationen med andre, at individet bliver et objekt for sig selv, og derfor er 
kommunikationen vigtig (Ibid.: 149). Derudover er selvet bevidst, hvilket indebærer evnen til at 
være objekt for sig selv (Ibid.: 201-202). Ifølge Mead er en konstituerende del af selvet 
refleksionen, hvilket gør det muligt for individet at være både subjekt og objekt for sig selv. 

                                                        
 
6
 Værket er udgivet på baggrund af Meads studerendes noter, fremgår det af bogens forord. 
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Individets fører en indre samtale, der implicerer de andre som et publikum. Den refleksive 
proces har betydning for dannelsen af et selv. Ifølge Mead er gennem den indre 
kommunikation, som individet fører med sig selv, at personen er objekt for sig selv og dermed 
refleksiv (Ibid.: 202). Selvet skal dermed også forstås som personens forholden sig til sig selv. 
Mead beskriver dermed selvet en social proces med adskilte faser i form af et jeg og mig. Jeg´et 
er det handlende selv, den måde selvet fremtræder i en verden på, mens mig´et er individets 
selvbillede. Individet bliver et mig, i den udstrækning det husker, hvad jeg’et har sagt og gjort. 
Dette anvender afhandlingen for at skelne mellem den indre og ydre dimension af Bymuseets 
selv.  Den indre dimension antages at kunne beskrives i den interne analysedel som et udtryk 
for museet selv-opfattelse, hvor deres betragtninger om museet beskriver, hvordan de opfatter 
både organisationens ’jeg’ og mig’. Som udenforstående betragter og interviewer i 
respondenternes interne dialog er jeg også en tilskuer, som de kan medtage og det kan have 
betydning for måden, de italesættelser deres beskrivelser og fremtræden på. Begrebet om 
refleksivitet anvender afhandlingen til at beskrive det forhold, at museet er opmærksom på 
betydningen af de generaliserede andre eksterne stakeholdere omkring museet. Refleksioners 
betydning for dannelse af museets selv, bruger afhandlingen som en del af den teoretiske 
ramme og der vendes derfor tilbage til dette i kapitlet om organisationsidentitet, hvor det 
uddybes, hvordan Meads tænkning bruges i teori om dynamisk organisationsidentitet. 
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3. Metode 

Det er i indledningen gjort klart, at afhandlingen placerer sig i en overordnet kvalitativ 
forskningsramme. Her gennemgås anvendte metoder og forskningsdesign for afhandlingen. 
Der gennemgås kort casestudiet som metode, og derefter hvordan det anvendes i afhandlingen.  
Kapitlet gennemgår dette i en ret konkret betydning, jf. gennemgangen om de anvendte 
metoder og forskningsteknikker, men også i det øvrige veksles der mellem at gennemgå 
anbefalinger fra den kvalitative metode med fokus på grounded theory, og hvorledes 
afhandlingen så forholder sig hertil.  
 

3.1 Anvendte metoder og forskningsdesign 

Afhandlingens metode er baseret på en kvalitativ tilgang til både datakonstruktion og analyse. 
Den empiriske del i afhandlingen er en kvalitativ analyse af data om en organisation. 
Undersøgelsen har organisationsetnografisk karakter, hvilket påvirker metoderne til 
indsamling og konstruktion af data, afgrænsningen af casen i forhold til konteksten og de 
forskerroller, som er i spil i undersøgelsen. Dette dækker over flere antagelser, som skal 
gennemgås i det følgende. For det første i forhold til, hvilke metoder, der anvendes for at 
konstruere eller indsamle data. For det andet, i forhold til de forskerroller organisationen tilgås 
med og for det tredje, i forhold til afgrænsning af casen i forhold til konteksten. 
 

3.1.1 Anvendelse af en case 

Afhandlingen anvender ordet casestudie for at beskrive, at der er tale om en kvalitativ, 
empirisk forankret undersøgelse af udvalgte fænomener, som beskrives gennem en bestemt 
organisation via de forskellige datakilder. Casestudiet kan også forstås som en hermeneutisk 
behandling af en organisation som tekst og således går et hermeneutisk casestudie ”ud på at 
finde idealtypiske strukturer i casen, der bidrager til at klarlægge de principper, der organiserer 
menneskets sociale liv i virksomheder, organisationer og institutioner” (Rendtorff, 2007: 251). 
Dermed er det også klart, at den erkendelse, som opstår gennem et casestudie vil være 
afhængig af og skabes gennem forskerens fortolkning. Et casestudie følger ofte en udvikling 
over tid som en måde at forstå de praksisfællesskaber (Ibid.: 246), som forskeren i 
udgangspunkt ofte ikke har mere end almindelig lægmandskendskab til. At udvælge en case er 
normalt i sig selv en opgave (Neergaard 2007), men i afhandlingens tilfælde var casen givet på 
forhånd, idet museet havde været medvirkende til at søge om midler, der kunne muliggøre 
afhandlingen.  
 
Afhandlingens tilgang til casen 
Et casestudie og et intensivt feltstudium kan betragtes som synonymer (Andersen et al. 1992: 
27), og afhandlingens tilgang til casen er da også inspireret heraf, idet jeg på daværende 
tidspunkt, tilgik museet også med det udgangspunkt at ville beskrive og opnå forståelse af det 
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kulturhistoriske museumsfelt.  Et formål med afhandlingen er at beskrive og fortolke på 
dynamikker mellem museets stakeholdere, og hvorledes disse har betydning for museets 
oplevede organisationsidentitet. Det bygger på en hypotese om, at der er dynamik og 
påvirkninger mellem disse. Tilgangen viste sig at rumme både fordele og forbehold, som 
skitseres i det følgende. 
 
Forbehold og fordele ved anvendelse af Bymuseet som eneste case 
Det kunne indvendes, at det ville have været interessant at gennemføre et multipelt casestudie, 
fordi der så ville kunne sammenlignes med andre museer. Men at inddrage flere museer i 
analysen med det argument, at det ville højne generaliserbarheden af analyseresultater, kalder 
Bente Halkier for en pseudo-kvantitativ betragtning (2003: 116), som ikke nødvendigvis er 
relevant i forhold til en kvalitativ metodeanvendelse, idet der også af én case, vil kunne være 
elementer af analytisk generaliserbarhed. Dermed argumenteres for, at der også ved at se på et 
enkelt museum, måske ville kunne udledes viden, der kan appliceres eller er relevant i forhold 
til andre små lokale museer. 
 
Der er to andre årsager til, at der ikke er inddraget andre museer i afhandlingen. For det første 
har en organisationsetnografisk tilgang (Van Maanen 1979, Kostera 2007) til casen betydet, at 
der er skabt et omfangsrigt datamateriale (omkring tusind siders observationer og 

transskriberede interviews bilag1/a og b7 + 216 medieartikler i bilagsmappe 2). Ved et multipelt 
casestudie ville det ikke have været muligt at skabe samme indgående kendskab til det enkelte 
museum og heller ikke at få repræsenteret så relativt mange forskellige stakeholdergrupper i og 
omkring museet. For det andet blev museet ændret markant undervejs i projektet. Det, at 
museet lukkede undervejs i projektet, krævede en vis grad af omstillingsparathed, og at 
inddrage andre museer var på det tidspunkt ikke en realistisk mulighed. Derfor betød den 
fysiske lukning af museet, at stakeholderes holdninger til museet blev præsenteret klart og 
måske mere tydelig, end hvis museet fortsat havde eksisteret på samme adresse. Afhandlingens 
fokus på dynamiske identitetsprocesser krævede netop inddragelse af mange 
stakeholdergrupper og analyse på flere niveauer (se afsnit 9.6.1).  
 
Afgrænsning 
Når der udføres et casestudie er afgrænsning til konteksten en del af det, der karakteriserer et 
casestudie (Flyvbjerg, 2011). Afhandlingens case begrænser sig til at beskæftige med museet og 
dets stakeholdere på et lokalt plan af følgende årsager. Specielt i det første halve år af 
observationsarbejdet var undersøgelsen præget af en organisationsetnografisk tilgang til casen 
(Van Maanen 1979, Kostera 2007). Dette skulle vise sig at blive et tveægget sværd. For på den 

                                                        
 
7
 Plus de observationer, som jeg har foretaget på museumsmøder arrangeret af Kulturstyrelsen under observationsperioden, 

der er udeladt fra afhandlingens bilagsmateriale.  
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ene side gjorde det, at jeg var i stand til at indsamle en række data, inden museet lukkede. På 
den anden side gav tilgangen også udfordringer i forhold til at afgrænse casen i forhold til 
konteksten. F.eks. var der en national udredning om en ny museumslov i gang, da jeg 
påbegyndte min observation på museet. Kulturstyrelsen havde nedsat en arbejdsgruppe, som 
arrangerede en række møder, hvor museumsverdenen og politikere bl.a. diskuterede, hvordan 
den nye lov skulle udformes, og hvad indholdet konkret burde være. Jeg deltog i møderne og 
har lavet skriftlige observationer herfra. De indgår ikke direkte i afhandlingens analyser, men 
bidrog til min almene forståelse for museernes vilkår generelt og deres forventninger til 
museumsloven. Samtidig gav det mig et værdifuldt indblik i museernes relation til 
Kulturstyrelsen. Når det så alligevel er placeret uden for casen, hænger det sammen med 
udvælgelsen af stakeholdere. Kulturstyrelsen kunne med rette ses som en stakeholder i et lokalt 
museum, men her skelner jeg mellem et lokalt og nationalt plan af stakeholdere. Casen 
afgrænses til at beskæftige sig med det lokale niveau, fordi afhandlingen forsøger at beskrive 
dynamikker mellem stakeholdere i og omkring Bymuseet i Aarhus. På det lokale plan gjorde 
udviklingen i casen, at lokale stakeholderes holdninger og oplevelser af museet, som allerede 
nævnt, blev tydeligere italesat. Denne udvikling betød, at der blandt museets lokale 
stakeholdere fremstod en mere tydelig dynamik.  
 

3.1.2 Grounded theory 

Grounded theory er en disciplineret form for kvalitativ metode oprindelig udviklet af Barney 
Glaser og Anselm Strauss i 1967, der har til formål at udvikle teori fra data på baggrund af en 
systematisk forskningsproces. Grounded theory kan også anvendes som en mere generisk term, 
der beskriver det, at man anvender kvalitative dataanalyser til at udvikle teoretiske begreber 
(Strauss og Corbin, 2008:1). Metoden er siden den oprindelige metode blevet udviklet og kan 
adskilles i en objektivistisk og konstruktivistisk retning (Charmaz 2011). En objektivistisk 
forståelse af grounded theory antager en neutral forskerposition. Data er med andre ord derude 
og kan indsamles for at generere teori. En konstruktivistisk tilgang til grounded theory anskuer 
forskeren som medskaber af data, men viderefører de metodologiske strategier fra den 
oprindelige grounded theory (1967). Der søges altså ikke mod ”theoretical generalizations, [for] 
constructivist grounded theory aims for interpretative understanding” (Charmaz 2011: 366) og 
dermed anerkendes den kritik, der ofte anføres mod grounded theory, at ingen går teoritomme 
i gang med en forskningsproces.  
 
Der er en række konkrete punkter, hvor en konstruktivistisk forståelse af grounded theory 
(Charmaz 2014) har haft betydning for den måde afhandlingens empiriske analyser er 
udformet.  
 
For det første anbefales det at indtræde i det felt, som observeres så hurtigt som muligt, når 
først forskningsfeltet er identificeret (Goulding 2004: 296). For det andet har begrebet analytisk 
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induktion, hvor der søges efter generelle forklaringer eller lovmæssigheder i datamaterialet 
været centralt. Ifølge Booelsen (2010) indbefatter analytisk induktion en kombination af 
induktive og deduktive arbejdsprocesser ved, at der (ofte) tages udgangspunkt i data, og derfra 
arbejdes der induktivt. Anvendelse af linje for linje-kodning af datamaterialet betyder, at der 
skabes koder for, hvad der er i data (Charmaz, 2011: 368). Men samtidigt arbejdes der 
deduktivt, fordi man også samtidigt leder efter bestemte forhold i analysematerialet, som kan 
danne dimensioner og endelig en kategori. Når der er identificeret en række koder, som danner 
dimensioner, søges ligheder og variationer i det øvrige datamateriale. Dimensioner kan 
sammensættes med andre lignende dimensioner og derved skabes en kategori, der således 
antages at vokse ud af data (Eneroth, 1984). 
 
Det, at beslutte sig for en bestemt kategoris tilstedeværelse i et datamateriale, bliver dermed et 
vigtigt skridt i en grounded theory analyse. Ifølge Strauss og Corbin skal der, før man kan tale 
om en kategori, være opfyldt en række kriterier, f.eks. skal en kategori leve op til det at:  
 

- alle andre kategorier skal kunne relateres til den. 
- optræde hyppigt i data. 
- skal kunne forbindes på logisk og konsistent vis med de forklaringer, der udvikles omkring den.  
- være abstrakt, således at der kan inddrages viden fra andre områder i forbindelse med 
udviklingen af en mere generel teori. 
- relateres til andre begreber, efterhånden som den bearbejdes i analytisk henseende og teorien 
udvikles. 
- kunne forklare data, - herunder betingelser for variation. Modsatte hypoteser skal også kunne 
forklares ud fra alternative cases. (Strauss & Corbin 1998: 147) 

 
Det, at udpege en kategori, er tæt forbundet til analysens ’troværdighed’, som Corbin anvender 
i stedet for reliabilitet og validitet, fordi hun mener det er begreber, der er tættere forbundet 
med en kvantitativ analytisk tilgang (Corbin og Strauss 2008: 302). En troværdig analyse 
afhænger af en konsistent tilgang til metoden, her især den constant comparative analysemetode. 
Det betyder, at forskeren løbende og konsistent sammenholder fortolkning af data med det, der 
hidtil er fundet gennem analyse, og på den måde søger at forankre den opnåede viden til den 
induktive datakonstruktion. Troværdigheden er også tæt forbundet med et sigte mod at skabe 
teori og ikke blot beskrive bestemte fænomener.  
Ifølge grounded theory skal der indsamles data, indtil der ikke kommer nye oplysninger frem, 
som strider imod den hypotetiske forklaring, som forskeren opstiller for det pågældende 
fænomen (Boolsen 2010). 
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Afhandlingens tilgang til grounded theory  
På et afgørende punkt adskiller afhandlingens empiriske analyse sig fra at være et grounded 
theory studie, idet målet ikke er at beskrive en sammenhængende teori for dynamiske 
identitets- og stakeholderprocesser. I stedet anvendes grounded theory som generisk term i 
forsøget på at udvikle eksisterende teoretiske begreber. Den konstruktivistiske version af 
grounded theory er alligevel relevant som metode, fordi forskeren opfordres til at være en aktiv 
og engageret forsker (Charmaz 2011: 361) i det der observeres, og på andre punkter er den 
empiriske del også influeret heraf. For det første er der fulgt en grounded theory tilgang i og 
med, at jeg allerede helt i starten af ph.d. stipendiet påbegyndte observationer på Bymuseet.  
 
Anvendt inspiration fra grounded theory (særligt i den interne analyse) 
For det andet har jeg anvendt constants comparison analysemetoden i den løbende 
datakonstruktion og databearbejdning. Det udmøntede sig mest konkret i forhold til 
databearbejdningsmetoden i de tre delanalyser.  
Den konstruktivistiske version af grounded theory er dermed anvendt, idet datamaterialet blev 
gennemgået med linje for linje-kodning. Dette resulterede i en række koder, der kunne 
beskrive, hvad der blev talt eller skrevet om. Disse koder kunne langsomt rubriceres under en 
række dimensioner, som endelig kunne samles under forskellige kategorier. Dernæst har jeg 
arbejdet med forskellige lag i de enkelte delanalyser (disse gennemgås i kap. 9) På den vis er der 
arbejdet struktureret med at sørge for, at den enkelte delanalyses kategorier er forankret i de 
empiriske data, men også at de samtidigt er relevante i forhold til afhandlingens overordnede 
analyseramme. Denne tilgang medfører, at der kan være udsagn, som er at finde i flere 
dimensioner på samme tid, hvilket også ses i grounded theory datasammenfatningsmetoden 
(Eneroth, 1994: 144-149). Den udlægning af grounded theory datasammenfatning er ligeledes 
mindre skarp end Strauss og Corbin (2008) i forhold til det at udnævne en kategori, hvorfor der 
i analysen henvises hertil i stedet for de ovennævnte punkter.  
For det tredje har jeg anvendt principperne for analytisk induktion på to planer. Dels ved at 
gennemgå teori om organisationsidentitet, stakeholdere og legitimitet for at undersøge, 
hvorledes de eksisterende teorier vil kunne forklare de dynamiske identitetsprocesser, som jeg 
beskriver gennem de empiriske analyser. Dels i forhold til valg af stakeholdere og dokumenter, 
der skulle medtages i analysens empiriske materiale. Her er dele af det empiriske materiale 
udvalgt på baggrund af en snowball effect (Andersen og Hovgaard, 2007: 107), hvor 
respondenter f.eks. henviste til konkrete dokumenter eller andre stakeholdere, som noget, der 
havde influeret deres opfattelse af Bymuseet. På den måde har jeg forsøgt at være sensitiv over 
for udviklinger i casen og for respondenternes egne vurderinger. Det omfattende 
interviewmateriale har dog også henvisninger til stakeholdere, som ikke er repræsenteret som 
respondenter, f.eks. skoleområdet. Her er der foretaget en afvejning i forhold til den praktiske 
udførsel af, hvor mange kvalitative interviews en enkelt forsker kunne overkomme.  
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Endeligt er der gennem både observationsperioden og kodning af data, skrevet en form for 
analysedagbog med noter, som dels bestod af observationer på museet, men også små 
delanalyser, sammenhænge, forklaringer og spæde kategorier, som blev afprøvet løbende 
gennem analyseprocessen.  
 
Imidlertid mener jeg, at det kan diskuteres, hvorvidt mætningspunktet for datakonstruktion og 
–indsamling reelt er nået med det datamateriale, som ligger til grund for afhandlingens analyse. 
Beskrivelse af identitetsprocesser og dynamiske stakeholdere er begge uendelige processer, 
hvor der vil være relaterede områder eller stakeholdere, som ligger uden for det, som 
afhandlingen bygger sine analyser på.  
 
Udvælgelsen af respondenter er foregået ved, at der er forsøgt at få forskellige 
stakeholdergrupper repræsenteret i både den interne og eksterne analyse, og kriterierne for 
dette fremlægges i starten af hver af de to delanalyser.  
 
Jeg oplevede gennem observation og løbende samtaler med interne stakeholdere og også 
gennem interviews med eksterne stakeholdere, at der efterhånden kun kom få nævneværdige 
nye oplysninger frem, hvilket taler for, at der dog er nået et rimeligt niveau af mætning, for at 
kunne beskrive dynamiske organisationsidentitetsprocesser og stakeholderdynamik på en 
analytisk forsvarlig måde.  
 
Kodning som fortolkning 
I en kodningsproces skabes forskerens forståelse af udsagn og data. For at sikre, at der ikke blot 
er tale om min subjektive fortolkning af data, har jeg (i den interne analyse) fulgt Charmaz’ 
anbefaling om løbende interaktion med respondenter. Jeg har diskuteret mine forståelser fra 
delanalyser og mine foreløbige fortolkninger med ansatte og ledelsen under 
observationsperioden. Dette fordi ”constructivism assumes the relativism of multible social 
realities, recognizing the mutual creation of knowledge by the viewer and the viewed, and aims 
toward interpretive understanding of subjects ”meanings”” (Charmaz 2000: 510). Dog har det 
også her været en overvejelse, at jeg efter observationsperioden havde behov for personlig 
distancering i forhold til casen, for at sikre en balance i forhold til, at jeg kunne forholde mig til 
data som forsker og ikke som part i casen, hvilket konkret betød, at jeg afstod fra kontakt med 
museets folk efter at museet lukkede. Jeg var dog på et besøg for at høre om deres arbejdsplads 
i Den Gamle By.   
 
Respondenter fra alle kvalitative forskningsinterview har fået tilsendt den respektive 
analysedel, hvor der er anvendt udsagn fra dem for at sikre, at udsagnene er forstået og 
anvendt i overensstemmelse med respondenternes holdninger. Dette er sket ud fra den 
betragtning, at respondenters udsagn ikke er indsamlet, men ’medforfattet’ af intervieweren 
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(Kvale og Brinkmann, 2009: 192). Dette har givet anledning til enkelte mindre omformuleringer, 
men det respondenterne reagerede på, var primært den direkte citatforms hakkende stil.   
 
I alle delanalyser anvendes der princippet om ”thick description” (Denzin 1989: 83), der 
definereres som: “deep, dense, detailed accounts of problematic experiences […] It presents 
detail, context, emotion and the webs of social relationship that join persons to one another”. 
Thick description anvendes normalt i forhold til feltnoter og interviews (Erlandson et al., 1993), 
men anvendes i alle tre delanalyser som en måde at skabe sammenhæng, forståelse og 
synlighed i forhold til anvendte citater og er ligeledes med til at synliggøre fortolkningers 
reliabilitet. Dernæst er det intensionen, at læseren dermed også inddrages som medskabende og 
selvstændig meningsfortolker, hvilket også kan have betydning for opfattelsen af analysens 
troværdighed.  
 

3.2 Datakonstruktionsteknikker 

Afhandlingens analysemetode har medført, at jeg har haft tre forskellige tilgange til 
organisationen. For det første kvalitativ analyse foretaget internt i organisationen. For det andet 
en kvalitativ analyse af eksterne stakeholdere. For det tredje en kvalitativ analyse af 
lokalavisernes omtale af organisationen. Disse tre delanalyser skaber hvert sit billede af 
organisationen som case. For at udføre et casestudie kræves indlevelse, dialog, forståelse og 
kommunikation (Rendtorff, 2007: 256). Og særligt, når der som her vælges en konstruktivistisk 
tilgang til casestudiet (ibid.). Den måde, jeg har søgt at forstå ’livet på museet’ på kan ses som et 
eksempel på denne tilgang, hvor jeg har anvendt forskellige teknikker for at skabe (adgang til) 
data. Jeg præsenterer her kort de undersøgelsesteknikker, der er anvendt. Der er her tale om 
deltagerobservation, det kvalitative forskningsinterview, dokumentanalyse og endelig nævnes 
kort mediedækningsanalysen. 
 

3.2.1 Deltagende observation 

Observationer er gennemført igennem hele observationsperioden, som et forsøg på at forstå den 
sociale praksis i organisationen (Warming 2007: 314). En sådan erkendelse kan i følge Warming 
ske gennem deltagelse og indsocialisering i gruppen. Hertil knyttes fire idealtypiske 
forskerroller: 1) udelukkende observatør, 2) observatør som deltager, 3) deltager som 
observatør og 4) komplet deltager (Ibid.: 316). Der er anvendt de to første forskerroller i den 
interne delanalyse og måden, hvorpå dette er gjort, beskrives i afsnit 10.3.1. 
 
Jeg opholdt mig så længe i organisationen, at jeg uundgåeligt blev næsten en del af 
organisationen. Jeg har forsøgt at imødegå problemet ved at anvende to forskellige 
forskerroller, men også gennem løbende at læse observationsnotater, specielt mine første møder 
med organisationen og gennemse mine fotografier fra observationsperioden. Dette var et forsøg 
på at være bevidst om blinde pletter. Den blinde plet er uden lysfølsomme sanseceller og fra 
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pletten fås derfor intet synsindtryk8. Altså hvor man som analytiker overser noget, uden man 
selv er klar over det. Jeg har forsøgt at imødegå dette ved at diskutere delanalyser med 
stakeholdere i analysen, men kunne også have fået andre synsindtryk ved at konfrontere 
stakeholdere i endnu højere grad og også ved at tale med stakeholdere, der ikke er 
repræsenteret i analysen. Man kan sige, at analysedesignet ikke løser problemet med egne 
blinde pletter, men gennem metodetriangulering med de tre deleanalyser og inddragelse af 
mange forskellige stakeholdergrupper skabes et multifacetteret billede af Bymuseet.  
 
Jeg har forsøgt at fremstå som en relativ neutral observatør, men anerkender, at min 
involvering i Bymuseet, og min opfattelse af ’livet på Bymuseet’ også kan have været synlig. 
Det opfatter jeg som en konsekvens af den personlige tilstedeværelse i organisationen. Jeg 
skulle blive en accepteret del af en organisation for at få adgang til informationer og personlige 
opfattelser af organisationen hos de ansatte og ledelsen, og dermed en tilhørende risiko for at 
kompromittere en neutral forskerposition. Efter observationsperioden var overstået, har jeg 
derfor trukket mig mest muligt fra organisationens medlemmer for at distancere afhandlingens 
analyser.  
 

3.2.2 Det kvalitative forskningsinterview  

Det kvalitative forskningsinterview udmærker sig i denne sammenhæng ved at kunne give 
plads til den enkelte deltagers egen fortolkninger (Kvale 1997: 102). Den intersubjektive 
karakter, som også kendetegner et forskningsinterview, betyder, at det ikke er interviewerens 
opgave at indsamle data, men at danne et forum, hvor der er plads til meningsskabelse og 
fortolkning, og dermed bliver interviewdeltagernes nonverbale sprog også en del af forskerens 
meningsdannelse.  
 
Jeg har arbejdet bevidst på at skabe en god atmosfære, så respondenter kunne deltage med 
deres vurdering og holdninger som det centrale. Dette sidste er påpeget eksplicit for 
respondenterne i starten af hvert interview.  
 
Validiteten af forskerens fortolkninger står centralt i det kvalitative forskningsinterview (Kvale 
og Brinkman 2007: 248). Derfor har jeg løbende spurgt nærmere ind til emner for at tjekke min 
forståelse, og også i den efterfølgende analyse af interviews fulgt anbefalingerne om, at 
”replicating a finding, checking out rival explanations, and getting feedback from informants” 
(Miles og Huberman 1994: 263). Validiteten er også knyttet an til udviklingen i casen, som 
ansporede visse etiske overvejelser, som har præget anvendelsen af det kvalitative 

                                                        
 
8
 Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, tilgået d. 4.9.2013 på 

http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Organlære_og_speciel_histologi/den_blind
e_plet 
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forskningsinterview. Dels er alle respondenter anonymiseret, og de eksterne stakeholdere blev 
på forhånd lovet at få tilsendt de passager, hvor deres udtalelser anvendes i analysen, og havde 
dermed mulighed for dels at beskytte sig selv, men også dæmme op for misfortolkninger. Det 
var nødvendigt, fordi Bymuseet som case udviklede sig kontroversielt og derfor kunne opfattes 
som et politisk varmt emne, som stakeholdere kunne være varsomme med at udtale sig om. Det 
viste sig meget konkret i et tilfælde, hvor respondenten gav mig ’hele historien som den var’ 
uden for båndoptagelsen, for derefter pænt at svare på spørgsmålene bagefter. Sådanne 
oplevelser gav mig værdifuld udenomsviden, men står også som et konkret eksempel på den 
spænding, der kan være mellem et videnskabeligt og etisk ansvar (Kvale og Brinkmann, 2009: 
172). På den måde har det kvalitative forskningsinterviews karakter, som et intimt rum mellem 
to individer, også givet adgang til en ellers tavs viden. Omvendt har valget af det kvalitative 
forskningsinterview også betydet, at der er nogle eksterne stakeholdere, der ikke ønskede at 
deltage. Jeg har tolket det således, at det på daværende tidspunkt krævede en vis portion mod 
at stille op til et interview om Bymuseet.  
 
Udformning af spørgeguides 
Et velfungerende interviewforløb fordrer god overensstemmelse mellem tematiske og 
dynamiske spørgsmål. Tematiske spørgsmål dækker over, at interviewforløbet forholder sig til 
det primære analyseemne, mens spørgsmåls dynamiske aspekt ansporer en positiv interaktion 
mellem interviewer og respondent (Kvale 1997). Her har spørgeguidens udformning også 
betydning. Dels er der anvendt en tragtudformning af spørgeguiden, hvor der i starten er fokus 
på respondentens umiddelbare situation, for derefter at bevæge sig længere frem mod 
analysens hovedtemaer. Der er arbejdet med en semi-struktureret spørgeguide (Kvale og 
Brinkman, 2009: 130), for netop at skabe en god balance mellem tematiske og dynamiske 
spørgsmål. De konkrete spørgsmål, som var underordnet overordnede temaer, guidede 
interviewets forløb, for at sikre at de overordnede tematiske emner kunne behandles, men 
hovedvægten var på det dynamiske aspekt. Hvis der var arbejdet med en mere stringent 
anvendelse af spørgeguiden, kunne det dynamiske aspekt være nedtonet.  
Der er anvendt forskellige spørgeguides til henholdsvis de interne og eksterne 
stakeholdere, og de gennemgås under de første to delanalyser.  
 
Transskribering 
At transskribere interviews er ikke blot en måde at tekstliggøre tale på, det er også en 
bearbejdning og konstruktion af data (Kvale 2007). For at skabe transparens er der valgt at 
transskribere alle optagede kvalitative interviews og samtaler ad verbatim og også direkte på 
den måde, at f.eks. øh’er og gentagne ord skrives ud i transskriptioner. Det er gjort for at 
forsøge at bevare stemningen fra interviewsituationen, idet der ville gå lang tid, før jeg kunne 
behandle alle interviews. Men for anvendelsen af citater i afhandlingen har det skabt det 
uheldige, at citater måtte bearbejdes, for ikke at fremstå som den lidt hakkende mundtlig tale, 
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det som regel er. Derfor er der i afhandlingens anvendte citater indført […] hver gang jeg har 
ændret i det oprindelige citat. Dette giver en hakkende stil i citater, og det betyder at nogle 
citater fremstår som lidt hakkende sprog, hvilket altså også tilskrives den valgte 
transskriptionsform og ikke nødvendigvis på grund af respondenten tale fremstod som 
hakkende, da den blev sagt. For afhandlingen ville en mindre direkte transkriberingsform have 
været at foretrække, men blev altså overskygget af behovet for at kunne behandle interviews 
mest muligt i overensstemmelse med respondentens intension. 
 

3.2.3 Dokumentanalyser 

Til både den interne delanalyse og den eksterne delanalyse er der udvalgt bestemte 
dokumenter, som anvendes i analyserne. Udvælgelsen af dokumenter har afhængt af, hvilke 
dokumenter respondenter har henvist til. For de interne stakeholdere betød det, f.eks. at interne 
styringsdokumenter som museets vedtægter og forretningsorden er at finde i bilag (bilag 1 nr. 
23 s. 305) 
For de eksterne stakeholdere gjaldt det, at der blev henvist til tidligere undersøgelser af 
Bymuseet samt Kulturstyrelsens kvalitetsrapport. Alle dokumenter er læst flere gange, først 
under observationsperioden og dernæst under databearbejdningen af interviews og 
observationer. Fokus for læsningen har været dels at tjekke konkrete oplysninger fra interviews 
og observationer, dels at nuancere og udfordre de dimensioner og kategorier, der viste sig 
gennem databearbejdningen, samt at validere disse. Dokumentanalysens udvælgelse er et af de 
sandsynlige blinde pletter i analysen, hvor der eksisterer relevante dokumenter om Bymuseet, 
der ikke er medtaget.  
 

3.2.4 Analyse af dækningen af organisationen i de lokale medier 

Den tredje delanalyse i afhandlingens empiriske del består af en analyse af alle omtaler af 
museet i observationsperioden, hvor Bymuseet nævnes ved navn. Medieanalysens funktion er 
at undersøge den medierede fremstilling af organisationen. Hvorledes dette er udført, beskrives 
nærmere i kapitel 12, hvor medieanalysen fremlægges.  
 

3.3 Hvad antager afhandlingen om den viden, der produceres? 

I afhandlingens tre delanalyser præsenteres tre blikke på en organisation. Et internt, et eksternt 
og et medieret blik på organisationen. De anvendes for at kunne dække de forskellige 
opfattelser og forventninger, der italesættes af stakeholdere i og omkring organisationen. 
Dermed tilstræbes der analytisk generalisering, hvor der fokuseres på variabler, idet man 
generaliserer ved at zoome ind på bestemte aspekter af resultaterne (Halkier, 2003: 119). I 
afhandlingen zoomes der således ind ad to omgange. For det første på bestemte 
stakeholdergrupper med observation og interviews og de steder, hvor stakeholdere er aktive i 
en offentlig kontekst, jf. medieanalysedelen. Det andet ’zoom’ der laves følger Halkiers forslag 
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om, at anvende den teoretiske kontekst i forhold til analysen. Dette andet zoom består, i at 
fokusere på stakeholderforventninger til organisationen. Dette for at eksemplificere over for 
andre bymuseer, hvilke forventninger stakeholdere italesætter i og omkring et bestemt 
museum. Rollebeskrivelser undersøges med baggrund i den gennemgåede organisationsteori 
som en måde til at undersøge, om begrebet rolle som diskursivt element kan anvendes til at vise 
identitetsforhandlinger i og omkring en organisation. Begge begreber er relateret til 
afhandlingens forsøg på at vise, hvilke former for dynamikker, der her kan siges at være tale 
om.  
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Del 1 Den teoretiske del 

 
 

  



 

 

29 

Introduktion  

Den teoretiske del indledes med at gennemgå corporate communication for at beskrive, hvad 
der forstås ved dette felt. Som allerede nævnt er organisationens stakeholdere og identitet 
centrale emner for corporate communication og de behandles i de to følgende kapitler. Kapitel 
fem gennemgår således stakeholderteoriens udvikling og har særlig fokus på 
stakeholderteorier, som har forsøgt at afbillede dynamik og interdependens mellem 
stakeholdere på forskellig vis. Dette emne fremlægges og diskuteres og indplacerer 
afhandlingen i dette. I kapitel seks gennemgås organisationsidentitet. Her fremlægges igen med 
særlig fokus på de teoretikere, som anskuer organisationsidentitet som en dynamisk størrelse. 
Disse diskuteres for at finde frem til afhandlingens position. Et kortere kapitel om 
organisationslegitimitet følger i kapitel 7. Derpå sammenkædes de forskellige teorier for at 
anskueliggøre afhandlingens tilgang til centrale nøglebegreber, hvordan de har betydning for 
måden at tilgå de komplekse processer, som afhandlingen ønsker at beskrive.  
 

4. Corporate communication  

Corporate communication er et relativt nyt teoretisk felt med en række praktiske discipliner, 
som er ofte varetages af kommunikationsafdelinger eller hos kommunikationsmedarbejdere i 
mange virksomheder og offentlige organisationer. Corporate communication er en blandt flere 
retninger indenfor strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation har udviklet sig, fra et 
taktisk fokus, videre til informationsformidling, til at beskæftige sig med relationsledelse, for nu 
at være mest optagede af at arbejde med, hvordan organisationen positionerer sig (Cornelissen, 
2011: 24). At organisationen positionerer sig gennem kommunikation, er en del af den forståelse 
og overordnede udvikling, som også denne afhandling indskriver sig i. Dermed er det en 
grundantagelse i corporate communication, at organisationer positionerer sig selv, når de 
kommunikerer om sig selv, også når der ikke arbejdes strategisk (og bevidst) med 
kommunikation.  
 

4.1 Definition af corporate communication  

Corporate communication er som nævnt et bredt felt. Det handler om at analysere og planlægge 
men også om at udføre kommunikation. Der er en lang række forskellige underdiscipliner 
tilknyttet corporate communication, f.eks. public relations, CSR, sponsering, public affairs, 
issues management, mediehåndtering og intern kommunikation (Cornelissen, 2011: 25). 
Definitioner af begrebet nævner de konkrete discipliner (Goodman, 2006), fokuserer på 
integrering af kommunikationstiltag (Christensen og Morsing, 2008) eller sætter 
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organisationens opnåelse af et godt omdømme mere centralt (Van Riel & Fombrun 2007).9 
Sådanne nuancer dækker over forskellige traditioner inden for feltet.  
 
De danske forskere indenfor feltet, Finn Frandsen og Winni Johansen, forsøger at sammenfatte 
de ovenstående definitoriske delelementer og foreslår en definition i tre hovedbestanddele, som 
gennemgås i det følgende.  
 
Definitionens indledning kan ses som en indirekte henvisning til det, at feltet er nået til et 
ledelses- og bestyrelsesniveau specielt i større organisationer (Cornelissen 2011). Den første 
bestanddel betoner således corporate communication’s forbindelse til strategisk ledelse: 
 
”Corporate communication is a strategic management function, that is, a function that not only takes 
a strategic approach to communication activities as such (based on a specific communication activity, 
for example), but which also ties this approach to the overall strategy of the company (mission, 
vision and corporate strategy).” (Frandsen og Johansen, 2013: i tryk) 
 

Den anden bestanddel i Frandsen og Johansens definition er integrering, som viser et vist 
normativt blik på kommunikation, idet det her handler om, hvorledes der kommunikeres bedst 
muligt, om end ikke med én bestemt udførelse:  
 
”Corporate communication integrates external and external communication activities with each 
other based on the idea that this will lead to the most effective and efficient form of communication. 
These communication activities are distributed among a series of disciplines which are selected and 
combined from company to company.” (Ibid.) 
 

Den tredje bestanddel er omdømme, fordi kommunikation i, om, fra og med organisationen 
sker i relation med stakeholdere: 
 
”The purpose of integrating external and internal communication activities is to build, maintain, 
change and/or repair reputations. However, corporate communication also includes other types of 
communication disciplines and cannot be reduced to corporate branding. The building, 
maintenance, change and/or repair of positive images and/or reputations take place inside 
relationships with the external and internal stakeholders of the company […].” (Frandsen og 
Johansen, 2013 – i tryk) 

 

Denne definition har således blik for, at corporate communication fortolkes og udmønter sig 
forskelligt alt efter, hvilken organisation, det drejer sig om. Derudover bliver corporate 
communication at betragte som en praksis eller en tilgang til kommunikation gennem 
                                                        
 
9
 Denne måde at opfatte definitioner på, er foreslået af corporate communication forsker indenfor organisationsidentitet 

Trine S. Johansen (2009). 
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integration mellem intern og ekstern kommunikation. Integration dækker, populært sagt over, 
at organisationen siger det samme, alle steder og gennem de forskellige underdiscipliner, hvor 
budskabet udmøntes på forskellige måder. Et kritisk perspektiv på corporate communication 
vil mene, at dette er en organisatorisk udfordring, og måske hverken muligt eller ønskeligt 
(Christensen og Morsing 2011).  
 
Begrebet corporate refererer til en ”kropsliggørelse” af organisationens kommunikation, idet 
corporate stammer fra latin og betyder corpus eller legeme, som anskueliggøres i følgende citat:  
 
”Corporate communication er således kommunikation, der søger at tænke virksomhedens 
kommunikation som en samlet enhed eller ”krop”. Corporate communication er dog først og fremmest 
en idé, en forestilling om, at en virksomhed er i stand til at kommunikere som en samlet enhed” 
(Christensen og Morsing, 2011: 49) 

 
En sådan enhedstanke kan fremstå naivt besnærende om end vanskelig at udføre, når der 
medtænkes dels organisationens interne forskellighed og dels omgivelsernes forskellige krav, 
værdier og forventninger. Ifølge de to organisations- og kommunikationsforskere Lars Thøger 
Christensen og Mette Morsing bliver begreberne integration og centralisering derfor anset som 
løsninger på, hvorledes organisationen kan løfte den kropslige udfordring. Centralisering kan 
ses i store organisationer, hvor kommunikation ses som en del af organisationers øverste 
strategiske ledelsesfunktion. For små organisationer kan dette betyde at det reelt er den øverste 
direktør, som integrerer og centraliserer kommunikation i kraft af sin person. Når integration 
anses for en løsning, er tanken, at organisationen skal være genkendelig og konsistent i sit 
udtryk. Det anses for helt centralt at både organisationens ansatte og omgivelserne skal kunne 
genkende organisationens kommunikative fremstilling i forhold til deres indtryk af 
organisationens handlinger (Christensen og Morsing 2011).  
 

4.2 To forskellige tilgange til corporate communication 

Corporate communication kan med dets brede fokus på alle stakeholdere og al form for 
kommunikation i og omkring organisationen tilgås fra alle de førnævnte underdiscipliner. Her 
vil der i stedet først tages udgangspunkt i den første del af Frandsen og Johansens definition, 
nemlig corporate communication som strategiske ledelse. Det efterfølgende afsnit vil behandle 
den anden hoveddel, som kan ses udmønte sig i en diskursiv tilgang til feltet. Således bliver der 
tale om at se definitionen som udgangspunkt for to forskellige tilgange til corporate 
communication. Her først et eksempel på, hvad en strategisk ledelsestilgang indebærer.  
 
En strategisk ledelsestilgang 
Indenfor denne tilgang er der fokus på strategiske ledelsestiltag, hvor der anvendes 
kommunikation. Det handler om at forklare både for organisationen og for omverdenen, hvad 
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organisationen(s ledelse) mener, ønsker og synes, organisationen står for. Indenfor corporate 
communication er det specielt strategiprocesser omkring det, at formulere en vision og mission, 
som er centralt. Den danske ledelsesforsker Erik Johnsens (1993) har oversat visionen til; en 
organisations ”billede af en ønsket fremtid”. En vision formuleres af ledelsen og kræver 
opbakning fra organisationens ansatte (Cornelissen 2011: 9). En mission kan forstås som 
organisationens eksistensgrundlag (Johnsen 1993) eller raîson d’etre (Johnsen 2002).  
Den hollandske corporate communication-forsker Joep Cornelissen, har defineret 
organisationens mission, på en måde, der viser den ’kropslige’ afgrænsning, men også sætter 
forventninger og værdier som centrale temaer:  
 
”A mission is a general expression of the overriding purpose of the organization, which ideally, is in line 
with the values and expectations of major stakeholders and concerned with the scope and boundaries of 
the organization. It is often referred to with the simple question ’What business are we in?” (Cornelissen 
2011: 9) 

 
Dermed bliver det også tydeligt, at organisationsidentitet er et central element indenfor 
corporate communication, når det således handler om at finde en vej gennem sådanne 
organisatoriske eksistentielle processer. Som Johnsen udtrykker det: ”In practice it is difficult to 
identity the core of the raison d’être an mission of a firm. To identify what precisely makes one 
firm different from another, so special, so unique; it is its distinctive competence. Essential 
questions such as these must be clarified if the firm wants to realise a managed development 
process” (Johnsen 2002: 455). Hvorledes en proces planlægges og hvem der er indbudt som 
deltagere, får betydning for både processen og resultatet (Christensen og Morsing 2011). 
Ledelsen betones her som afgørende for, hvorledes, om og hvornår sådanne processer 
gennemføres.  
 
Ledelsesteoretikeren Erik Johnsen er ikke kommunikationsforsker. Men han er interessant, fordi 
han giver et strategisk ledelsesmæssigt bud på, hvorledes organisationen kan forholde sig til 
sine stakeholdere. Johnsen omtaler stakeholdere som interessenter, og ind til videre er disse to 
ord at forstå som synonymer. Johnsen taler om harmoni og disharmoni i forhold til 
stakeholdere.  For ham består strategisk ledelse i at ”upprätthålla och utveckla underlaget for 
verksamhetens existens. Et sådant existensgrundlag (idéunderlag, företagsunderlag, 
företagsidé, särpräglad kometens, ’exellence’) har man, när man ; a) bättre än andra kan 
tilfredsställa de krav på belöningar, som varje interessentgrupp kräver for att; b) bidra med 
resurser, som inom virksomheten kan transformeres til belönningsstömmar”. (Johnsen, 1985: 
62)  
 
En anden central teoretiker, som kan siges at kunne placeres indenfor en strategisk 
ledelsestilgang til corporate communication er den britiske kommunikationsforsker John M. T. 
Balmer (2008). Han arbejder med corporate identity, branding og marketing, som er emner, der 
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jævnfør definitionen ovenfor også er en del af corporate communication. Hans corporate 
marketing mix er et eksempel på en strategisk ledelsestilgang, som indbefatter organisationens 
kultur, kommunikation, stakeholdere, brand og omdømme. En organisations corporate identity 
afhænger af corporate brand, som det fremgår med næsten stigende intensitet i Balmers ACID2 
– ACID4 testmodeller. Grundtanken i disse modeller er, at en organisations brand består af 
forskellige facetter af brandidentitet og ved at fokusere på forholdet imellem dem, kan 
organisationer diagnosticere, hvor der er (mis)alignments (Balmer 2012). ACID4 testen anskuer 
organisationen ud fra syv forskellige slags identiteter (2012), som kan anvendes til dels at få 
overblik og dels til at arbejde strategisk med udgangspunkt i en organisationens identitet.  
 
Den strategiske ledelsestilgang er relevant for museer, men for afhandlingen formål synes det, 
man kan kalde en diskursiv tilgang til corporate communication, af endnu højere relevans. 
 
En diskursiv tilgang  
Her redegøres for en diskursiv tilgang til corporate communications anvendelse af 
stakeholderbegrebet. Som vi så ovenfor i Frandsen og Johansen definition, var den anden 
hoveddel centreret omkring begrebet integrering. Integreret kommunikation kan forstås som 
”the notion and the practice of aligning symbols, messages, procedures and behaviours in order 
for an organisation to communicate with clarity, consistency and continuity within and across 
formal organisational boundaries” (Christensen et al., 2009: 207). Integration handler altså om at 
afstemme og få organisationens overordnede og samlede budskab til at hænge sammen. En 
sådan tilgang sættes op som en form for kommunikativt bolværk og tænkes at hindre ”non-
integrated or disintegrated communications send disjointed messages that weaken impact and 
confuse, frustrate or irritate the organization’s audience” (ibid.: 208). Kongstanken bag det 
interagerede perspektiv kan således siges at være, at det også er muligt for organisationen at 
styre og lede, hvorledes organisationens kommunikative udtryk modtages og forstås af 
stakeholdere. Organisationer kommunikerer ikke bare med deres egne valgte 
kommunikationstiltag, men også i form af deres produkter, ansatte og f.eks. måden 
organisationen forholder sig til samarbejdspartnere, medier og politikere (ibid.: 210) Ligeledes 
fremhæver Christensen et al. ”the need to be sensitive, responsive and flexible with regard to 
changes in the market” (Ibid.: 212), som endnu en kritisk barriere. Hos Frandsen og Johansen 
påpeges det netop også, at det ikke blot handler om integration overfor ikke-integration, men 
nærmere hvilke grader af integration, som gør at organisationen forholder sig mere eller 
mindre løst til koordineringen af budskaber. Dette gælder også, fortsætter de, i forhold til 
niveauet af koordination. Nemlig det, om organisationen integrerer f.eks. på et overordnet 
strategisk plan eller på et indholdsmæssigt plan, i forhold til de specifikke budskaber 
organisationen vælger at kommunikere om. Graden af integration afhænger også af, hvilke 
modeller der arbejdes ud fra, her kan en model være van Riels (1995) common starting points. 
(Frandsen og Johansen, 2013: i tryk).  
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Man kan i corporate communication litteraturen se flere modsvar til det integrerede perspektiv, 
måske fordi, der er relativ enighed om, at der er mere ””play” between marketing messages and 
consumers, where each construes and ”re-writes” the other’s intentions and meanings”. 
(Christensen et. al. 2009: 214) Som et eksempel på, hvorledes corporate communication kan 
forholde sig til dette, svarer corporate communication forskerne Trine Johansen og Anne 
Ellerup Nielsen med et andet begreb om adapted communication (2011: 208). De foreslår et 
framework med udgangspunkt i corporate identity og CSR, hvor stakeholdere og deres stakes 
sættes centralt. Her forklarer de deres framework: 
 
“The framework rests on the premise that the form and script characteristic of stakeholder �dialogue is 
conditioned on the nature of the stakes held by different stakeholder groups. �The stakes and interests are 
linked to particular roles assigned to stakeholders qua their � generic relationship to an organization as 
consumers, investors, employees, NGOs and �suppliers. When a person consumes a corporation’s 
products, he becomes a consumer. If he �works for a corporation, he becomes an employee, etc. Particular 
scripts or discourse �patterns are constructed from these roles and activated once the representatives of 
these roles enter into dialogue with the corporation. The scripts represent broad categories adapted to the 
generic stakes of the stakeholder groups.” (Johansen og Nielsen, 2011: 211) 

 
Ved således at have blik for hvad forskellige stakeholdere har på spil i forhold til 
organisationen, påpeger Johansen og Nielsen, at måden dialogen mellem organisationen og 
stakeholdere finder sted på er afhængig af “[t]he dialogue scripts [that] are thus articulated 
through pre-established activities, structures, framings or narrations that respond to 
stakeholder expectations in particular situations in which their stakes are at stake.” (Ibid. 2011: 
214). I en forklarende oversigt skelner Johansen og Nielsen mellem stakeholdere i deres 
framework på følgende måde:  

 

Tabel 1. Stakes, forms and scripts (Johansen og Nielsen 2011: 210) 

 
Man kan således sige, at Johansen og Nielsen også derved nuancerer integrationsparadigmet 
yderligere, nemlig ved at have blik for graden af forskellighed i organisationens relationer til 
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stakeholdere. Man ser altså her også på, hvilke intentioner eller stakes stakeholdere indtræder 
med i dialogen med organisationen.  

 
En diskursiv tilgang til corporate communication kan derfor beskæftige sig med, hvorledes 
værdi og stakes opleves af forskellige stakeholdere, og hvorledes organisationen så forholder 
sig det. Men som det også påpeges; ”[v]alue is created by guiding and coaching joint 
stakeholder interests into roughly the same direction” (Hutt 2012: 332). Dette viser, at den 
strategiske tilgang til corporate communication er nært beslægtet. Altså er værdi og forholdet til 
stakeholdere centralt både inden for en strategisk ledelsestilgang og en diskursiv tilgang til 
corporate communication. Men hvor en strategisk ledelsestilgang kan fokusere på, hvordan 
organisationen bedst muligt forholder sig overfor stakeholderes forskellige værdier og stakes, 
så kan en diskursiv tilgang derimod fokusere på, at der er forskellige værdier og stakes blandt 
organisationens stakeholdere og derfor forsøge at beskrive disse.  
Afhandlingen tildeler således stakeholderteorien en central plads i sin tilgang til corporate 
communication. For som Frandsen og Johansen påpeger det:  ”The stakeholder has not really 
been defined in communicative terms, but has remained under-theorized concept imported 
from management and organization studies” (Frandsen og Johansen, 2013, i tryk). Derfor kan 
afhandlingen ses som et empirisk skridt på vejen til at udvikle en sådan  kommunikativ tilgang 
til stakeholderbegrebet. Det næste kapitel vil derfor gennemgå stakeholderteorien og dens 
udvikling.  
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5. Stakeholderteori 

I det følgende vil jeg først give en oversigt over stakeholderteoriens opkomst og udvikling frem 
til i dag. Dette forklares ved at beskrive tre fortløbende faser i stakeholderteori, som kan 
beskrives som henholdsvis statisk, relationel og dynamisk. Dernæst uddybes og diskuteres tre 
centrale begreber for afhandlingen. Først begrebet stakeholder, dernæst spørgsmålet om 
hvordan dynamik kan forstås og endeligt stakebegrebet, som i afhandlingen anskues at være 
centralt i forhold til at videreudvikle stakeholderteorien i en dynamisk retning.     
 

5.1 Stakeholderteoriens statiske fase  

At beskrive stakeholderteorien frem til i dag, kræver et kort historisk tilbageblik. Man kan 
nemlig have det synspunkt, at opfattelsen af organisationer før 1960 primært var bundet op på 
et økonomisk syn, med fokus på optimering og profit, og at organisationer og deres ledelse så at 
sige var afskåret fra omgivelserne (Andriof et al. 2011: 11). Første gang ordet stakeholderholder 
optræder i ledelseslitteraturen er i 1963 (Freeman et al. 2010, Friedman og Miles 2006). Dengang 
var definitionen bundet op på en forforståelse af, at virksomheder udelukkende behøver at 
orientere sig i forhold til deres ejere (Freeman et al., 2010: 31). Stakeholderbegrebet var dengang 
afgrænset og defineret til at være ”de grupper uden hvis opbakning en organisation ville 
ophøre med at eksistere” (ibid.). I beskrivelser af stakeholderteoriens opkomst (f.eks. Friedman 
og Miles 2006: 20, Freeman et al. 2010), nævnes økonomen Milton Friedman som en vigtig 
eksponent for den neoliberalistiske tilgang til organisationer, som senere stakeholderteori kan 
ses som et modsvar til. Hans bog Capitalism and Freedom fra 1964 og hans artikel i New York 

Times magazine (1970)10 fastslår allerede med titlen at: ”The Social Responsability of Business is 
to Increase its Profits”. En virksomhed skal først og fremmest skabe profit og dette er i sidste 
ende til gavn for kunderne.  
 
Den såkaldte input-output model stammer tilbage fra denne periode: 

 
Figur 1. Input-output model (Donaldson & Preston 1995: 68) 

                                                        
 
10

 Milton Friedman, The New York Times Magazine, September 13, 1970. 
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Dette syn på organisationer er bundet på et resource-dependency syn11, hvor organisationen ses i 
midten og er afhængig af input af ressourcer fra omgivelserne, men det bygger også på en 
antagelse om, at organisationen vil reagere mere på krav, som kontrollerer de kritiske 
ressourcer i organisationens omgivelser. Dette stockholder-fokus kom i løbet af 1960’erne under 
pres med forbrugerbevægelsers protestkampagner og retssager om forbrugerrettigheder. Det 
resulterer i, at organisationer stilles til ansvar for deres måde at drive forretninger på (Andriof 
et al., 2011: 11). Det begynder herigennem at bliver tydeligt, at organisationer har andre og mere 
komplekse stakeholdere end blot aktionærer at forholde sig til. Sethi beskrev 10 år senere dette 
pres på følgende måde: ”Considerable pressure is put on business institution to improve their 
management of social issues, and many institutions, especially large corporations, have taken 
steps to deal with a variety of social issues” (Sethi 1979: 63). Stakeholdertilgangen kan derfor ses 
som et modsvar til stockholder-tilgangen, idet der sammenkædes etiske og økonomiske 
interesser (Andriof et al. 2011: 10) som en måde at anerkende eksterne samfundsforholds 
betydning for organisationer12. Corporate Social Responsibility opstår i 70’erne som begreb og 
understreger, at organisationer forventes af agere socialt ansvarligt. Stanford Research Institute 
var et de centrale steder, hvor der blev arbejdet med, hvorledes organisationer kunne håndtere 
og svare på dette pres fra omgivelserne. Det er muligvis også her, at ordet stakeholder første 
gang bliver brugt (Freeman 1984, Freeman et al. 2010). Her blev der udviklet metoder til at måle 
tilfredsheden blandt stakeholdergrupper som en kontinuerlig scanningsproces (Friedman og 
Miles, 2006: 24). Opkomsten af stakeholdertilgangen som modsvar til stockholdertilgangen, kan 
som sagt ses som et svar på den neoliberalistiske tilgang til organisationer, idet ”stakeholder 
thinking has deep roots in economic theory” (Andriof et al, 2011; 10) fordi der med Adam 
Smithske undertoner i stakeholderteorien sammenkædes økonomiske og etiske interesser, som 
en måde at anerkende eksterne samfundsforholds betydning for organisationer. Således 
medfører  
 
“[t]he stakeholder approach to the firm reframed the relationship between business and society in a 
fundamental way [. . .]. This more relational view of the firm, while initially corporate-centric [. . .] 
began to shift scholarly understanding of the relationship of the firm to society toward more of a 
business in society framing.” (Waddock 2002: 19) 

Altså, så får f.eks. hidtil lidt oversete forbrugergrupper som f.eks. NGO miljøaktivister 
(Laplume et al. 2008; 1180) altså en plads i det strategiske stakeholder kort. Dette at forholde sig 

                                                        
 
11

 Som stadig anvendes bredt i stakeholderteorien; f.x. Frooman 1999, Mitchel, Agle and Wood 1997, Jawahar & 
Maclaughlin 2001, Rowley, 1997, og henvises til Pfeffer & Salancik 1978.  
12

 Andriof et al. påpeger at Adam Smiths to bøger; The Theory of Moral Sentiment 1759 og The Wealth of Nations (1776) 
netop sammenkæder de to begreber økonomi og etik, om end det neo-klassisistiske økonomisyn (som bygger på Smith) 
overser det etiske aspekt.  
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og håndtere omgivelsernes pres udvikler sig i 80’erne og 90’erne sig til den strategisk 
ledelsesdisciplin issues management13 (Frandsen & Johansen, i Strategisk Public Relations 2010). 
Men lad os se på den helt centrale person, der ledte frem til dette.  
 

5.1.1 Freeman (1984) 

Filosoffen R. Edward Freemans udgivelse af Strategic Management, A Stakeholder Approach i 
1984, ses som et vendepunkt14 for udviklingen af stakeholderteorien. Freeman var med sin bog i 
opposition til ’stockholder’-tilgangen med argumentet om, at andre grupper udover en 
virksomheds ejere har moralske krav i forhold til virksomheden. Freeman anfører, at den 
strategiske ledelseslitteratur i 70’erne (med undtagelse af Ansoff) ikke medtog stakeholdere 
mere bredt. Tillige karakteriserer Freeman den tidlige stakeholderteori for at være reaktiv, idet 
der ikke gøres bevidste forsøg på at påvirke stakeholdere, men at der i stedet forsøges at følge 
og forudsige udviklinger i omgivelserne (Freeman, 1984: 35).  
 
Freemans bog sætter stakeholderteorien klart i tale som en strategisk ledelsesdisciplin, og den 
får stor indflydelse både i organisationer og i den akademiske litteratur (Friedman & Miles, 
2006: 28). Overordnet præsenterer Freeman stakeholderteorien som en analytisk tilgang til, 
hvordan en organisation kan reagere i forhold til omgivelserne på den mest hensigtsmæssige 
måde under hensyntagen til moral og værdier som en form for forretningsetik.  
Definitionen på en stakeholder er ”those groups who can affect or are affected by the achievement 
of an organization’s purpose” (Freeman, 1984: 49).  
Freemans tilgang er, at organisationen analyserer, hvem der har betydning for organisationen. 
Freeman antager, at det er muligt at opstille generiske grupper over stakeholdere, at kunne 
forudse deres krav og adskille fra dem hinanden. Til illustration heraf opstiller han følgende 
stakeholderkort: 

                                                        
 
13

 Issues management handler netop om organisationens kontinuerlige scanning, identifikation, monitorering, analyse og 
prioritering på relevante verserende issues i organisationens omgivelser, som udgangspunkt for at fastlægge strategier for 
organisationens handlinger og kommunikation – i det lys at der udøves ”stakeholder management” (F.eks. Friedman & Miles 
2006:162). 
14

 Friedman & Miles kalder Freemans 1984 udgivelse for ”the pivotal contribution to the stakeholder litterature” (2006:25) 
andre kalder bogen et ”turning point” (Mitchel, Agle and Wood 1997: 853) og der synes at være bred enighed om, at 
udgivelsen, så at sige er starten på stakeholderkonceptets almene udbredelse.  
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Figur 2. Stakeholder map of a very large organization. (Freeman, 1984: 55) 

 
Modellen viser et eksempel på en stor organisation og påvirkninger fra og til 
stakeholdergrupper som ansatte, kunder, ejere, konkurrenter, leverandører, finansering, 
medier, regering, politiske grupperinger, fagforeninger, handelsorganisationer, aktivistgrupper, 
forbrugerorganisationer, og organisationens umiddelbare lokalsamfund. Freeman anfører selv, 
at stakeholderkortet ikke udtrykker kompleksiteten i omgivelserne F.eks. kan en stakeholder 
tilhøre flere stakeholdergrupper på en gang (Ibid.: 58, 95); en ansat kan samtidig være en kunde 
og medlem af en forbrugergruppe. Ligesom han faktisk også skriver, at der er forbindelser 
mellem de forskellige stakeholdergrupper (Ibid.: 58), hvilket dog ikke fremgår af hans 
stakeholdermodel. Stakeholderteorien præsenteres som en normativ og ret pragmatisk tilgang 
til virksomhedens omgivelser. For som Freeman anfører: ”To be an effective strategist you must 
deal with those groups that can affect you, while to be responsive (and effective in the long run) 
you must deal with those groups that you can affect” (Ibid.: 46).  Dog skriver Freeman, at 
stakeholdertilgangen til dels ophæver skellet mellem os/dem (Ibid.: 209), fordi organisationen 
som centralt placeret skal forsøge at sætte sig i stakeholderes sted. Den normative tilgang, siger 
Freeman, skal forstås i en diskuterende form, hvor der ikke er endelige moralske sandheder 
(Ibid.: 190).  
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Freeman præsenterer i sin bog bl.a., hvorledes organisationer15 gennem forskellige niveauer af 
analyse og introducerer begrebet stakeholder audit process, der består af ”1) stating the corporate 
mission, 2) identifying stakeholder issues and concerns, 3) assessing corporate strategies for 
stakeholders and 4) adjusting stakeholder priorities” (Ibid.: 111).  
I denne proces foreslår Freeman, at der bør være feedback-loops i processen, hvor med 
inddragelse af de ledere, der er ””stakeholder experts” or ”boundary spanners” responsible for a 
particular stakeholder relationship and by analysis of public record [able] to determine positions of 
stakeholders on key issues” (Ibid.: 114).  
Freeman er således opmærksom på det interne organisationsperspektiv og behandler f.eks. 
betydningen af toplederen og potentielle mid-life crisis i organisationer: ”Executives must ask 
themselves, personally, weather they still share the values of the organizations as a whole” 
(Ibid: 177), og beskriver også forskellige former for interne stakeholdere, men sætter dem i et 
Public Relation-perspektiv, idet han opfatter interne stakeholdere som ”a conduit to external 
stakeholders” (Ibid.: 218). Han understreger dog, at stakeholdertilgangen fokuserer på 
organisationens eksterne omgivelser. 
 
Som han selv senere beskriver det, handler hans oprindelige koncept om ”the necessity for an 
organization to manage its relationships with specific stakeholder groups in an action-oriented 
way” (Freeman 2005: 122), dog med ret en omfattende tilgang til at analysere hvem, hvad og på 
hvilke måder bestemte stakeholdere påvirker organisationen16. Om dette analytiske arbejde 
siger Freeman, at der må findes en fornuftig balance mellem ”[t]he academic’s penchant for 
analysis and the manager’s penchant for action must meet in carefully reasoned, but incisive 
action” (Freeman, 1984: 190). Der skal med andre ord ikke kun tales og analyseres, men først og 
fremmest handles på baggrund af de indsigter, som analyser af stakeholdergrupperne 
medfører. Stakeholderes interesser afvejes i forhold til hinanden og på den baggrund foretager 
organisationens ledelse strategiske valg og tiltag, der har win-win situationer for organisationen 
og alle stakeholdergrupper for øje (Ibid.: 74, 170). Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det de 
grupper, som vurderes at have afgørende indflydelse på organisationens overlevelse, der skal 
prioriteres først (Ibid.: 149). 
 
Sammenfattende kan stakeholderteori beskrives som en forretningsmæssig tilgang, der har 
fokus på, hvorledes organisationer forholder sig til stakeholdere, der omgiver den fokalt 

                                                        
 
15

 Freeman skelner mellem organisationen på et forretningsmæssigt niveau og corporate niveau. Stakeholder audit 
processen finder sted på et corporate niveau.  
16

 F.eks. en spørgsmålsrække som denne:  1. Hvem er vores stakeholdere i øjeblikket?, 2. Hvem er vores mulige 
stakeholdere?, 3. Hvordan påvirker de forskellige stakeholdere os?, 4. Hvordan påvirker vi de forskellige stakeholdere?, 5. For 
hver division og forretningsområde, hvem er vores stakeholdere? 6. Hvilke antagelser ligger der bag vores strategi i forhold til 
de enkelte vigtige stakeholdere? (på hvert niveau) ?, 7. Hvad er de nuværende miljømæssige variabler som påvirker os f.eks. 
inflation, BNP, niveau af kriminalitet, tiltro til økonomien (fra analyser), corporate identitet, medie image etc. ?, 8. Hvordan 
måler vi hver af disse variabler og deres påvirkning på os og vores stakeholdere?, 9. Hvordan holder vi øje med vores 
stakeholdere og sørger for at være på omdrejningshøjde med dem? (Freeman 1984: 192) 
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placerede organisation, som er relateret til hinanden med gensidige påvirkninger (Scheurer 
2006). Omgivelsernes krav anses for relativt stabile og forudsigelige. Organisationens ansatte 
skal forsøge at sætte sig i eksterne stakeholdergruppers sted, og man kan sige, at blikket i 
stakeholderanalyser her foregår fra en organisation, der betragter omgivelserne og som antager, 
at organisationen kan adskilles fra dens omgivelser. Omgivelserne inddeles i ensartede 
grupperinger, og det handler om at formulere virksomme strategier for hver gruppe og være 
opmærksom på, hvorledes de(t) kan påvirke organisationen. Derfor antages det, at det er 
muligt at lede sine stakeholdere i de retninger som organisationen ønsker. Løbende måles der 
på, om tiltagene har den ønskede effekt og derpå rettes strategierne til. Definitionen af en 
stakeholder fra Freeman (1984) er stadig omfattende anvendt, selvom 
kommunikationsopfattelsen kan siges at basere sig på et transmissionssyn: os og dem, hvor 
organisationen skal og kan påvirke alle vigtige stakeholdere, inden de (på uhensigtsmæssig 
måder) påvirker organisationen.  
 
Freemans bog og tanker skaber afsæt for udviklingen af stakeholderteorien, hvor der er fokus 
på relationer også blandt de eksterne stakeholdere. Udviklingen af stakeholderteorien er stadig 
i gang, men som nedenstående figur viser, anses 1984 for at være et startpunkt for udvikling af 
stakeholderteorien og er nu (jf. figur) i en moden fase: 
 

 
Figur 3. Udviklingen i Stakeholderteorien. (Laplume et al., 2008: 1157) 

 
Af modellen fremgår det, at knapt ti år efter Freemans bog begynder den akademiske debat. 
Dette i form af indlæg om stakeholderteorien, med artikler om organisationens præstationer, 
om hvorledes organisationen reagerer, om hvordan stakeholdere reagerer og endelig artikler, 
der beskæftiger sig med identifikation af stakeholdere og deres fremtrædenhed, altså opfattet 
nærhed og vigtighed i forhold til organisationen. 
Af modellen fremgår det, at der op gennem 90’erne og videre frem vokser et felt frem og 
hvordan dette ser ud gennemgås i det følgende, med fokus på deskriptive stakeholderteorier.  
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5.2 Den inter-relationelle periode 

I en mellemfase begynder man i 1990’erne begynde at beskæftige sig mere med relationer 
mellem stakeholdere på baggrund af de problemer, der opstår, når forskellige stakeholdere har 
modsatrettede interesser overfor organisationen (f.eks. Hill og Jones 1992, Frooman 1999). Hos 
Hill og Jones anses stakeholdere, som aktører i et markedsperspektiv, og det er organisationens 
ledelse som forbindelsesleddet mellem stakeholderes implicitte eller eksplicitte kontrakter. Hill 
og Jones opstiller forskellige strategier, hvorledes disse stake-baserede kontrakter kan ledes ud 
fra et princip om tab af nytteværdi17. Fokus er på hvorledes, nytteværditabet mindskes dels for 
organisationen og stakeholdere. Stakeholdere afgrænses til de, som vurderes at have et legitimt 
krav i forhold til organisationen (Hill & Jones 1992: 133). Relationer mellem stakeholdere og 
organisationen er altså kontraktbaserede, og legitimitet afhænger af, hvilke former for 
(bevidste/kendte og ubevidste/immanente) kontrakter, der opfattes at være mellem 
organisationen og dens stakeholdere. Denne tilgang er baggrunden for også Rowleys 
netværksbaserede stakeholdertilgang. Her fastholdes organisationen som det fokale 
udgangspunkt, (Rowley, 1997: 895), hvor netværkets tæthed og graden af centralitet, har 

betydning for, i hvor høj grad organisationen kan modstå omgivelsernes pres (Ibid.: 896)18. 
Institutionaliserede normer er en form for generel enighed for organisationen, som påvirker 
deres og eksterne stakeholderes måde at handle på. Derfor mener Rowley, at 
stakeholderperspektivet giver blik for hvilke synlige og fælles forventninger, der er i 
stakeholdermiljøet. Men for den organisation, som ønsker at modstå pres fra dets stakeholdere, 
er det vanskeligt at spille en gruppe ud mod en anden eller at finde en imødekommende 
stakeholdergruppe at lave en alliance med (Ibid.: 897). Rowley ser omgivelserne som netværk, 
hvor organisationen kan indtage mere eller mindre centrale placeringer, som udtrykker 
organisationens placering i et socialt system af stakeholdere. Og hver af disse grupper er også 
en del af deres eget sociale system, dermed gør Rowley op med den tovejs 
påvirkningsopfattelse, som prægede den statiske stakeholderteori (Ibid.: 894). Rowley’s 
illustration af et stakeholdernetværk ser således ud: 

                                                        
 
17

 Nytteværdi-tab definerer Hill og Jones som ”the difference between the utility that stakeholders could achieve if 
management acted in stakeholders’ best intrests and the utility that is acheived if management acts in its own best interest” 
(1992: 138). Ledelsens interesser, mener Hill og Jones, er at maksimere virksomhedens vækst, hvilket vil give højere 
honorering, magt, jobsikkerhed og status.  
18 Rowley bygger på Oliver (1991) ”integration of ressource deoendency theory and institutional theory [which] provides a 
worthwhile context for studying organizational responses to stakeholder pressures”(1997:895) 
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Figur 4. Uddrag af Rowley's model ”Network Structures: Patterns of Relationships”. (Rowley, 1997: 891) 

 
Et netværk som det ovenstående, hvor den fokale organisation (F.O.) er forbundet til  netværk 
af stakeholdere og analyseres gennem netværkspunkter (nodes) og deres tæthed (density) og 
centralitet, baseret på social netværks analyse19. I et tæt koblet system bliver det således sværere 
for organisationen at modstå omgivelsernes pres (Rowley 1997: 901). Rowley opstiller fire 
scenarier med hver deres rolle-sæt, som organisationen kan reagere med alt efter netværkets 
karakter: kompromissøger, underordnet, chef eller eneboer (Ibid.: 901). Hvilke roller der 
indtages, vil afhænge af organisationens oplevelse af sin placering og netværkets tæthed. 
Rowley forklarer med institutionel teori og ressource dependency, at også ledere i organisationer 
ønsker det sikre, stabilitet og forudsigelighed. Og i forhandlinger med stakeholdere vil 
organisationen indtræde i sådanne, for netop at forsøge at mindske usikkerhed20 (Ibid.: 901). 
Stakeholderrelationer er også et spørgsmål om (definitorisk) magt, hvor netværksanalyse 
undersøger strukturelle begrænsninger og muligheder for at få adgang til andre stakeholdere 

som en kilde til magt21 (Ibid.: 907).  
 
Resource-dependency synes at præge den inter-relationelle stakeholderteori, hvor magt opfattes 
som ressource og et dominerende kendetegn for, hvilke stakeholdere der er centrale for en 
organisation (Frooman 1999). Således opstille what-to-do-typologier for, hvordan organisationen 
skal reagere under bestemte forhold. Indgangspørgsmålet er, om stakeholderen er afhængig af 
firmaet (Frooman 1999: 200), men organisationen er også er afhængig af ydre opbakning og 

                                                        
 
19

 Rowley henviser her til Oliver 1991. 
20

 Rowley henviser her Pfeffer og Salancik 1978. 
21

 Magt nævnes her, men afhandlingen behandler ikke magtbegrebet separat. Her er det blot vigtigt, at magt ikke er 
fraværende i inter-relationel stakeholderteori.  
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ressourcer, og dette gives, når organisationen leverer i forhold til bestemte handlinger, som 
stakeholdere forventer. Påvirkninger af stakeholdere kan ske gennem mellemmænd, som har 
højere indflydelse i de tilfælde, hvor organisationen har en lav grad af afhængighed af 
stakeholdergruppen (ibid.). Mellemmænd er her karakteriseret ved at være en stakeholder, som 
ønsker at varetage andres interesser; f.eks. en NGO organisation, som siger at de varetager 
miljøets eller forbrugernes interesser. Hvis organisationen således anvender en form for two-
step-flow kommunikationstilgang antages det, at organisationen gennem påvirkning af et 
mellemled kan påvirke stakeholdere indirekte, gennem deres sociale forbindelse til en kontakt, 
som de stoler mere på end på den fokale organisation.  
Hidtil har stakeholderteorien fokuseret primært på eksterne stakeholdere, men de interne 
stakeholdere medtages også f.eks. hos Harrison og John (1998 i Freeman et al. 2010: 105). De 
opdeler organisationens stakeholdere i tre forskellige felter:  
 
1) Konteksten, som består af det brede samfund (samfund, teknologi, økonomi, og 
politisk/lovgivnings-del. 
 2) Det fungerende miljø, som er de stakeholdere som influerer på organisationen, og som den 
har en vis indflydelse på.  
3) Den interne del, som f.eks. er bestyrelse, ledelsen og de ansatte.  
 
Harrison og John gennemgår to strategier i forhold til, hvorledes organisationen kan lede sine 
stakeholdere: buffering (afskærmning) og bridging (brobygning). Afskærmning er en 
lavinteraktions tilgang til stakeholderne, hvor organisationen nøjes med at monitorere 
stakeholderes aktiviteter og reaktioner overfor organisationen gennem markedsresearch, og 
gennemfører public relations tiltag og tilretter sin strategiske planlægning løbende. Brobygning 
er derimod mere egnet til høj-prioritets stakeholdere, hvor der kan indgås længerevarende og 
mere forpligtende relationer som joint ventures, alliancer og strategiske partnerskaber. Man 
forsøger her at udnytte fælles afhængighed (interdependens) og fælles mål mellem 
stakeholdere.  
Selvom der er er fokus på interdependens og relationer i det ovenstående, er det først de næste 
teorier, der for alvor sætter fokus på det dynamiske aspekt. Den periode, der gennemgås i det 
følgende kan derfor betegnes som en mere dynamisk udvikling af stakeholderteorien.  
 

5.3 Den dynamiske stakeholderteori 

Stakeholderteorien, som den præsenteres i de to ovenstående faser, er blevet kritiseret for at 
være for statisk og for ikke at være i stand til at indfange ændringer i organisationens 
omgivelser (Rowley 1997, Neville og Menguc 2006, Luoma-aho og Paloviita 2010, Rolof 2007, 
Hench og Secchi 2009, Beaulieu og Pasquero 2002, Windsor 2010, Fassin 2011). 
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Dette forsøger en række teoretikere at råde bod på. De tre teoretikere Ronald K. Mitchell 
(indenfor entrepreneurship), Brad Agle (etik og ledelse) og Donna. J. Wood (business 
administration) sætter med en tidsskriftartikel i 1997 fokus på foranderlighed og dynamik i 
organisationens relationer til stakeholdere. De tager udgangspunkt i tre centrale optikker i 
forhold til at bestemme, hvilke stakeholdere en organisation skal/kan reagere på. For det første 
omfanget af og former for magt (af f.eks. trussel -, materiel - og symbolsk karakter). For det 
andet legitimitet (i individuel, organisationel og samfundsmæssig forstand). Og for det tredje 
deres eget begreb urgency (uopsættelighed) og i hvor høj grad stakeholdere anses for vægtige22. 
Stakeholderes krav relateres til organisationens reaktion i forhold til tid og oplevelsen af 
kritiske krav fra stakeholdere. Mitchell et al. henviser til, at der inden for krisekommunikation 
og issues management traditionerne er blevet opereret med begrebet latente 
stakeholdergrupper (Mitchell et al., 1997: 867). Dette er en måde at se omverdenen på, som også 
medtager vigtige latente stakeholdere og grupper, som ikke har et direkte forhold til 
organisationen (Ibid.: 859). Med udtrykket latente stakeholdere peges der også på dynamikken 
blandt stakeholdere – idet en stakeholders position, som f.eks. enten latent, farlig eller 
krævende stakeholder kan ændres over tid. Samtidig påpeger Mitchell et al., at stakeholdere 
skal forstås som sociale konstruktioner og ikke objektive sandheder (Mitchell et al., 1997: 868). 
Således kan stakeholdere indplaceres og over tid forandre den tillagte synlighed for konkrete 
stakeholdere: organisationen tillægger ud fra de tre kvaliteter i modellen stakeholderes 
sammenlagte synlighed for organisationen. Synligheden af en stakeholder stiger således, jo 
længere mod midten af modellen en stakeholder indplaceres.   

                                                        
 
22

 Urgency oversætter jeg med ordet uopsættelighed. Urgency betegnes af Mitchel, Agle og Woods som ”the degree to 
which stakeholder claims call for immediate attention” (1997: 867) og at stakeholdere også selv skal opfatte sig som 
vægtige. Ordet vægtige henviser til at noget vejes (Dansk Etymologisk Ordbog, 6. Udgange, 1. Oplag) og ikke kun, at der er 
noget som findes at være i have stor betydning eller relevans (Den Danske Ordbog, ordnet.dk tilgået 2. januar 2013).  
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Figur 5. Stakeholder typology: One Two, or Three Attributes (Mitchell et al. ,1997: 874) 

 
Således ser Mitchell et al. organisationens stakeholderrelationer som dynamiske og i konstant 
bevægelse (Ibid.: 870) og udvider forståelsen af stakeholdere til mere end legitimitet ved at 
inddrage magt og uopsættelighed i stakeholderes krav til organisationen. Fokus er imidlertid 
stadig på at på at beskytte organisationens egne interesser over for et udefrakommende pres. 
 
I kølvandet på Mitchell, Agle og Wood dukker der andre stakeholdertilgange på, som også 
anlægger et større fokus på dynamik og blik for foranderlighed over tid ud fra en forståelse af, 
at stakeholdere vanskeligt lader sig indsnævre i grupper (Windsor 2010). Samtidigt synes 
stakeholderteorier at være ved at bevæge sig videre fra det stadie, hvor”[t]he main objectives in 
stakeholder research have been to identify who a firm’s stakeholders are and to determine what 
type of influence they exert” (Andriof og Waddock 2002:30).  
 
Dette ses f.eks. i teorier, der tager et organisationslivscyklus perspektiv (Jawahar & McLaughlin 
2001), hvor organisationens reaktioner ses variere gennem opstartsfase, vækst-, modnings- og 
nedgangs- eller overgangsfaser. I opstarts og nedgangs-/overgangsfaser vil den 
ledelsesmæssige holdning være at undgå fiasko, hvorfor der ofte indtages en risikabel strategi 
om kun at inddrage de stakeholdere, som er afgørende for netop at undgå fiasko (Friedman og 
Miles, 2006: 99), mens andre stakeholdere ignoreres eller blot ikke mødes. Økonomi er centralt, 
idet strategier og optikker på omverdenen også afhænger af, om organisationen har penge, eller 
er afhængig af andres penge (Jawahar & McLaughlin 2001:408). Stakeholderteorien i et 
livscyklusperspektiv sætter fokus på, at det har betydning, hvor gammel en organisation er.   
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Det kunne synes, som om et dynamisk perspektiv på stakeholderteori medfører, at 
organisationen ikke er synlig i de modeller, der forsøger at udtrykke dynamiske 
stakeholderrelationer. Imidlertid ses der også inden for det dynamiske blik på stakeholdere en 
organisationscentrisk tilgang (Fassin 2011). Yves Fassin, der har en ph.d. i anvendt økonomi, 
har forsøgt at udvikle en dynamisk stakeholdermodel, der i sit udtryk stort set fastholder det 
fokale blik: 

   

Figur 6. Dynamics in the Oplympic Torch journey. (Fassin, 2011: 47)
23

 

 
Gennem illustration af den Internationale Olympiske Komité’s (OIC) situation i forbindelse 
med den olympiske ilds rejse i Kina forud for afholdelse af OL i Beijing, afbilleder han i 
modellen de forskellige former for stakeholdere og deres reaktioner. Han udvider 
stakeholderbegrebet med forskellige typer f.eks. stakewatcher og stakeseekers. Han har også et 
tidsperspektiv i sin model (repræsenteret ved nummerordenen). Ligesom der er også medtages 
en vurdering af stakeholderes reaktioner (positive/negative set fra organisationens synspunkt). 
Modellen viser også karakteren af reaktioner, enten som en reaktion, en handling eller en skade. 
Pilene udtrykker, hvor der er indbyrdes afhængighed eller ensrettede påvirkninger, som 
medfører hver deres farvekodning.  
Det er således ikke givent, at dynamisk stakeholderteori udelader organisationen som element i 
modellen. Men Fassin fastholder antagelsen om, at stakeholdere i omgivelserne skal, bør og kan 
ledes. Altså en opretholdelse af stakeholderteorien som normativ teori (Donaldson og Preston, 
1995: 87). 
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 Oprindelig model, der mangler et A, så der er altså tale om NGO’er som aktivister.  
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Det dynamiske perspektiv er også anvendt til at analysere stakeholderes interesser i 
miljøkonflikter ud fra en systemisk tilgang, hvor et kausalt loop diagram, viser hvorledes de 
enkelte interesser indvirker positivt og negativt på hinanden (Elias 2011), som en del af en 
stakeholderanalyse. Her er organisationen udeladt, i stedet er det interessernes indbyrdes 
forhold, som er det essentielle: 

  
Figur 7. Kausalt loop diagram der afdækker forskellige interesser med positiv og negativ feedback blandt stakeholdere i 

en miljøkrise (Elias, 2011: 394) 

 
Ligeledes inkorporeres der en tidsdimension over ændrede påvirkninger og der opstilles 
scenarier for forskellige mulige udviklingsforløb (Elias, 2011: 307-402). Denne sidst 
præsenterede model udelader igen organisationen og sætter fokus på det, der så at sige er på 
spil af forskellige interesser i et bestemt felt af stakeholdere, uden at de dog af den grund vises i 
modellen. Man kan sige, at dette er en udvikling af nyere stakeholderteori, som bygger på åben 
systemisk tænkning. I det følgende præsenteres ydereligere eksempler på denne udvikling. 
 

5.3.1 En systemisk udvikling af dynamisk stakeholderteorier  

Den ovenstående kausale loop-model er et eksempel på, at nyere stakeholderteorier forsøger at 
afbilde kompleksiteten i organisationens omgivelser som et åbent system. Dette betyder, at 
modeller viser et deskriptivt billede af organisationen og dens omgivende stakeholdere, uden at 
delene nødvendigvis er afbilledet. Formålet synes stadig at være, at sætte organisationer i stand 
til at forstå og dermed blive i stand til at forholde sig bedst muligt overfor omgivelsernes pres. 
Et eksempel på en sådan anvendelse ses i ledelses- og organisationsteoretikerne Tom Hench og 
Davide Secchi’s bidrag. De tager ret konkret fat i begrebet nichekonstruktion. Dels som en måde 
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at undgå opdelingen mellem interne og eksterne stakeholdere og dels for at vise, hvorledes de 
to er gensidigt afhængige af hinanden. Hench og Secchi mener nemlig, at stakeholdere skal 
opfattes som dele af et hele og så vel også organisationen. Hench & Secchi fremfører her nogle 
centrale pointer: For det første er der ikke noget eksternt miljø i den traditionelle betydning, 
men et miljø der opstår, som konsekvens af de interaktioner alle stakeholdere deltager i. På den 
måde er miljøet også indlejret i den måde, som organisationer udvikler sig på og forandrer sig 
over tid. For det andet, bliver stakeholdere i denne brede forståelse af ordet, bliver både det der 
befordrer forandring i den medskabende dynamik og det der definerer organisationen og det 
omkringliggende miljø (Hench og Secchi, 2009: 57). Derfor anvender de begrebet niche-
konstruktion, som en måde at lokalisere stakeholdere i et socialt system, idet stakeholdere både 
bidrager til og konstant redefinerer systemet. (Ibid.: 59). Deres model er derfor et forsøg på at 
udtrykke den flydende samkonstruktive forståelse af organisationen og dens omgivelser. De 
bruger begrebet niche, fordi der heri ligger en plasticitet, der viser, at systemet (nichen) både er 
definereret og er fortløbende udviklet af organisationen og dens stakeholdere. Man skal derfor 
se deres model som et forsøg på at afspejle dette komplekse samspil af dynamikker. 
Organisationen bliver dermed til en fortolkning, der trækkes, udvides og afgrænses af de 
stakeholdere, der er med til at definere organisationen:  

 

Figur 8. Forholdet mellem niche, organisation og stakeholdere (Hench & Secchi, 2009:62) 

 
Det, der er vigtigt at tage med fra deres artikel, er tilgangen til organisationen som et komplekst 
system af interagerende relationer og ophævelsen af noget, der er internt og eksternt i forhold 
til organisationen. Pilene viser intensiteten af, hvorledes stakeholdere påvirker nichen, som 
dannes i stakeholderes konstruktion af både nichens omfang og organisationens grænser - de to 
er ikke ensartede. Dermed fraviger de også den adaptationsstrategi, som ligger i mere statiske 
stakeholdermodeller, hvor det antages, at organisationen skal tilpasse sig omgivelserne. Det 
giver ikke længere mening, når begge samkonstruerer hinanden. 
Dynamisk stakeholderteori kan med baggrund i nichekonstruktion eller loop diagrammer siges 
at være udtryk for en åben systemisk tilgang til stakeholderteori, hvor der forsøges at udtrykke 
kontinuerlige interaktioner mellem organisationen og dens omgivelser. Man kan sige at der her 
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er en mere bevidst konstruktivistisk forståelse af organisationen og dens omverden end ved de 
tidligere mere statiske tilgange. Jeg vil i det følgende fokusere på det, som jeg opfatter som 
andre tilgange, som udtryk for denne retning, først en issues- og dernæst en forhandlet ordens-
tilgang. 
 

5.3.2 Issue-tilgang 

En anden dynamisk udvikling af stakeholderteorien finder man i en issuetilgang. Den 
karakteriserer sig ved, at der fokuseres på et issue og ikke en bestemt organisation. Et issue skal 
her forstås som noget der bliver italesat som et fælles problem, en krise, en konflikt eller en 
udfordring (Rolof 2007). Her taler man om multi-stakeholdernetværk, som udtryk for det 
samlede sæt af stakeholdere og altså igen ikke en opdeling mellem intern og ekstern. Tilgangen 
er udviklet, fordi det gennem empiriske casestudier er det blevet påpeget, at multi-stakeholder-
netværk er drevet af issues (Hajer og Wagenaar 2003 i Rolof 2007: 238). Derfor fokuserer issue-
tilgangen på at udvikle måder, hvorpå man kan analysere, hvorledes disse dynamikker her kan 
følges, ses og anvendes strategisk af organisationer. 
Der kan, mener jeg, ses to forskellige vinkler på issuestilgangen, dels en deskriptiv (f.eks. 
Paloviita og Luoma-aho 2010) og en instrumentel (f.eks. Rolof 2007). Som eksponent for en 
deskriptiv vinkel har professor i miljøledelse Ari Paloviita og organisationskommunikation- og 
public relationsforskeren Vilma Luoma-aho argumenteret for, at issue-baseret udvikling af 
stakeholderteorien bedre vil kunne indfange dynamikker i organisationers omgivelser (2010) 
end tidligere mere statiske tilgange.  
Først beskrives issuestilgangen fra en instrumentel vinkel. Fokus er her på at beskrive, hvordan 
der kan arbejdes med konkrete netværk, og hvorledes organisationen kan indtræde som 
medlem i et netværk. Netværk antages at være tredelte og bestå af deltagere fra forretningslivet, 
det borgerlige samfund og staten (Ibid.: 237). For at sortere i mulige deltagere i et reelt multi-
stakeholder netværk, foreslår Rolof en videreudvikling af Freemans oprindelige definition af 
stakeholdere, som så lyder:  “[A]ny group or individual who can affect or is affected by the 
approach to the issue addressed by the network” (Ibid.: 238). Dette for at skabe basis for, at 
organisationen kan begå sig blandt mange og ofte modsatrettede stakeholderkrav og for at 
forøge organisationslegitimitet gennem de handlinger som organisationen vælger (Rolof 2007: 
233). Et issue er her et emne, som er relevant for alle deltagerne i et netværk, og som 
organisationen (eller politikere) tager initiativ til at behandle gennem en række forskellige faser 
med et passende antal diskussionsmedlemmer (som kan udvides videre hen i processen).  
I forbindelse med at issue’et revideres gennem re-definitioner og gennem analyser af, hvad der 
er på spil for de forskellige deltagere i netværket, kan sammensætningen af gruppen ændre sig, 
idet nye stakeholdere kan udtrykke deres synspunkter på issuet og andre måske fortrække sig 
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(Rolof 2007: 241-242). Igennem processen er det organisationens fokus at forsøge at forstå alle 
legitime stakeholderes interesser med lydhørhed over for deres forskelligheder.24.  
 
Hvor de forrige statiske og relationelle faser i stakeholderteorien er karakteriseret ved et 
organisationscentrisk forsøg på at beskytte organisationen mod et ydre pres, er det med en 
issue-baseret strategisk stakeholdertilgang i stedet et mål at finde en løsning på et fælles 
defineret issue. En inkluderende tilgang til stakeholdere antager således implicit, at 
stakeholdere stadig kan ledes og påvirkes, men ikke nødvendigvis med organisationens egne 
interesser som det centrale udgangspunkt. I stedet viser den følgende oversigt, at et issue 
italesættes som et fælles problem, en krise, en konflikt eller en udfordring, der skal løses af de 
stakeholdere, der deltager i det issue-baserede netværk:  

 

Tabel 2. Stakeholder management fra en organisationsbaseret versus issues-baseret tilgang til stakeholdere 

(Rolof, 2007: 245) 

 
Issues bliver her forstået som en form for krise og derfor undrer det ikke, at der også inden for 
forskning i krisekommunikation er arbejdet med at forklare de dynamiske processer, som 
finder sted under en krise med en retorisk arenamodel (Johansen og Frandsen 2007). Den 
retoriske arena er her betegnelsen for den arena, der åbner sig, når der er noget, der fortolkes 
som en krise. Arenaen kan siges at bestå af nogle der taler til, med, mod, forbi og om hinanden 
(Johandsen og Frandsen 2007: 277). Arenametaforen har med udgangspunkt i spil- og 
kompleksitetsteori sigte på, at afdække multivokale og komplekse former for medieret 
kommunikation og udmønter sig i, at der er blik for de forskellige aktører og stemmer som 
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 En strategisk leders forpligtigelse vil være at tilgodese legitime krav fra stakeholdere som en måde at understøtte en etisk 
korrekt organisationskultur (Ireland and Hutt 2005: 72 i Freeman et al. 2010: 120). Etik og stakeholdermanagement kobles 
hermed sammen med udviklingen af en bestemt organisationskultur. At inddrage eksterne stakeholdere kræver med andre 
ord også at (ville) lade sig påvirke som organisation. For organisationer der ikke traditionelt har en sådan 
stakeholderforståelse af sine omgivelser kan et sådant forløb fremstå som et forsøg på at påvirke den eksisterende 
organisationskultur. Organisationskultur er et (stort) selvstændigt emne, som afhandlingen ikke beskæftiger sig eksplicit med. 
Her menes der med organisationskultur, som f.eks. Schein definerer det, som et sæt af antagelser, der er synlige, delvis 
skjulte og grundlæggende for en organisations kultur.  
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indtræder på arenaen. Her opereres også med, at tredjeparter (mellemmænd) f.eks. enten kan 
udspille en rolle som offer, som professionelle kritikere, eller som forsvarer for nogen andre 
(Johansen og Frandsen, 2007: 279, som henviser til Hearit 2006). Dette viser, at arenaen af 
stemmer er mere kompleks end blot modtagere og afsendere, som det er tilfældet ved issues-
tilgangen.  
 
Vi skal nu se på den anden form for issues-tilgang, nemlig den deskriptive. Luomo-aho og 
Paloviita illustrerer omgivelsernes kompleksitet ved at sætte en række forskellige sfærer op. De 
er forskellige og domineres af logikker af sociokulturel, politisk, juridisk, teknologisk, 
rum/tids- (forhold i rum og tid f.eks. herskende trends) og miljømæssige karakter. De er alle 
overlappende og forbundet til hinanden. Deres model viser, at det ofte er et issue, som starter 

en proces25, eller en retorisk arena op. 

   

Figur 9. De potentielle indflydelses-sfærer, som kan frembringe nye/’ikke-planlagte’ stakeholdere ud fra et issue, en 

forandring, en idé eller et problem (Luomoa-aho og Paloviita, 2010: 55) 

Som det ses i modellen er det et issue, en forandring, en idé eller problem, der er 
udgangspunktet og dette kan debatteres og enactes på flere forskellige arenaer. Derfor er 
organisationer nødt til at kontinuerligt monitorere disse arenaer og også deltage eller forsøge at 
tage scenen på udvalgte arenaer. Ellers er der andre, der dominerer med deres synspunkter. 
Når der er en debat i gang på en arena, kan det tiltrække nye spillere, og på den måde kan 
opmærksomheden skifte fra en arena til en anden (Luoma-aho og Vos 2010). Issues-tilgangen 
her trækker primært på impression mangement, som det fremgår af følgende citat:   
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 Forfatterne taler om translation proces, idet de tager udgangspunkt i Actor Network Theory.  
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”To promote shared understanding and to network and negotiate in such a complex and diverse 
environment, organizations need to nurture polyphony and diversity in their external environment. […] 
It may be prudent to focus less on an unavoidably great number of stakeholder specific strategies and 
instead more on ”umbrella strategies” for each issue arena that provide common starting points, for 
example, the profiling strategy an energy company may use to communicate with various stakeholders 
on an environmental issue. The organization can consider its positioning related to the various issue 
arenas, as is customary when positioning the organization in economics markets too. It can clarify its 
position with key message strategies for each issue arena.” (Luoma-ah og Vos 2010) 
 

Som vi så af deres model, er organisationen endnu engang udeladt. Luoma-aho og Paloviita 
(2010), kritiserer da også Freemans normative tilgang, idet de mener, at organisationen i stedet 
bør stille sig spørgsmålet: Hvilke issue-arenaer er relevante for organisationers fremtid? Og 
ydermere: Hvilke stakeholdergrupper kan der inddrages i bestemte issues-arenaer, og hvor er 
der mulighed for at interagere med bestemte grupper? (Luoma-aho og Paloviita 2010). 
Organisationen kan altså ikke selv ’bestemme’, hvad der er relevant at diskutere med 
stakeholdere, og hvad der rummer mulighed for fælles værdiskabelsesprocesser på tværs i et 
netværk. Den issue-baserede tilgang i stakeholderteorien imødekommer altså på dette punkt 
kritikken af det organisationscentriske perspektiv i mere statiske stakeholdermodeller26.  
En anden måde, hvorpå en systemisk tænkning og arenametaforen kobles sammen, er ved det 
forhandlede ordensperspektiv, som gennemgås i det følgende afsnit. 
 

5.3.3 Forhandlet ordens-tilgang  

Den tredje form for udvikling af dynamisk stakeholderteori, jeg vil inddrage, er en forhandlet 
ordens-tilgang. De stakeholderteorier, der senest er udviklet, har større fokus på dynamik, blik 
for en større grad af foranderlighed over tid og viser åbenhed for, at stakeholdere vanskeligt 
lader sig indsnævre i grupper (Windsor 2010), og at det ikke nødvendigvis er stakeholdere eller 
relationerne til dem/mellem dem, der er afgørende for, hvilke strategier organisationen 
reagerer med. Det karakteriserer også Beaulieu og Pasquero’s forhandlet ordens-tilgang 
(negociated-order), som de henfører til Anselm Strauss (1978). En forhandlet-ordens-tilgang 
tilfører en procesdimension og betyder, at det dynamiske perspektiv i stakeholderteorien så 
ikke længere er bundet op på hverken et gruppe-, tids- eller netværksperspektiv. 
Organisationer opfattes også her som sociale konstruktioner, der dannes gennem forhandling 
mellem stakeholdere. Der opstår en forhandlet orden, når stakeholdere deler definitionen af et 
problem eller en situation (Beaulieu og Pasquero, 2002: 103). Samtidig er grundlaget for en 
samordnet handling (en social orden) at den kontinuerligt rekonstitueres (ibid.). Forhandlinger 
af stakeholderes forventninger er således tydelige i Beaulieu og Pasquero’s casestudie af en 
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 Rolof (2007), kritiserer netop også det organisationscentristiske udgangspunkt og advokerer som en issues-baseret 
tilgang som en form for løsning. 
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faglig organisation for revisorer i Quebec, som har fokus på stakeholdere og på, hvilke former 
for stakes de har, eller med deres ord: hvilke former for forhandlede ordner, der konstitueres. 
Beaulieu og Pasquero taler i deres analyse også om issues, hvilket er deres måde at opdele 
analysens forskellige nedslag eller omdrejningspunkter i deres casestudie. De udpeger en 
række historiske issues i forhold til den organisation, de analyserer og viser så, hvorledes de 
forskellige stakes og stakeholdere indplacerer sig i forhold til disse issues. Et issue er for 
eksempel i deres analyse en indførelse af en ny lov, hvor deres analyse klargør, hvilke af 
organisationens stakeholdere, der har hvilke stakes inden for dette konkrete issue (Ibid.: 107). 
Således minder dette om deskriptiv issues-tilgang, men issues begrebet anvendes i et forhandlet 
ordenstilgang altså her om begivenheder, som stakeholdere omtaler og tillægger vægt i deres 
diskursive forhandlinger.  
 
I det forhandlede ordensperspektiv er organisationslegitimitet et central emne, der ikke 

tidligere har haft så stor opmærksomhed i stakeholderlitteraturen27 (Ibid.: 105). Legitimitet som 
begreb i stakeholderlitteraturen er ofte implicit uden, at der redegøres for forskellen mellem 
legitime og illegitime stakeholdere (Friedman and Miles 2006). Dette danner også en del af 
forklaringen på, hvorfor legitimitetsbegrebet behandles i et separat kapitel i afhandlingen, for 
derpå at indgå i analysens samlede teoretiske basis. 
 

5.3.4 Sammenfatning af oversigt med vægt på den dynamiske fase 

Denne oversigt har fokuseret på tre udviklingstrin i stakeholderteorien, som går fra en statisk 
via en relationel mod en mere dynamisk tilgang. De fremlagte modeller tjener dels som 
illustration af denne udvikling. At afhandlingen indskriver sig i det dynamiske perspektiv af 
stakeholderteorier er hermed også fastlagt.  
Hermed er gennemgangen af nyere stakeholderteorier til ende. Vi skal nu gå et skridt tilbage og 
se definitioner af tre centrale begreber for afhandlingens anvendelse af stakeholderteorien. Fo 
der er tre centrale begreber, der presser sig på, nemlig begreberne stakeholder, dynamik og 
stake. De diskuteres i den rækkefølge i de følgende afsnit.  
 

5.4 Stakeholderdefinitioner  

Når man ser tilbage på stakeholderteoriens udvikling gennem de tre faser, er der langt fra 
enighed om, hvad og hvem der kan være stakeholdere, og hvilke betydninger stakeholdere 

tillægges i forhold til en organisation28. Under den statiske fase i stakeholderteorien er der en 
tendens til, at beskrive stakeholdere som værende uden for en organisation, hvor 
organisationen placeres centralt som afsender, og på den måde kan interne stakeholdere 
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 Legitimitet ses også behandlet udfra et omdømmeperspektiv (Pollock Rindova 2003, Bitektine 2011), men i 
stakeholderteorien er legitimitetsbegrebet stadig under udvikling (Neville og Menguc 2006). 
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overses. Med afhandlingens placering i den sidste dynamiske fase er det relevant at spørge, om 
Freeman’s definition af stakeholdere fra 1984 stadig kan være gældende indenfor dynamisk 
stakeholderteori?  
 
Som tidligere angivet lyder Freemans oprindelige definition, at en stakeholdere er ”those groups 
who can affect or are affected by the achievement of an organization’s purpose” (Freeman 1984: 
49). Det kan også være enkeltindivider (Freeman 1984: 46). Det lyder dynamisk, idet definitionens 
centrale ord er påvirkning, og dermed synes der rum for foranderlighed. Men påvirkningen skal 
ske i forhold til organisationens opnåelse af dets formål, hvilket ikke synes videre dynamisk. 
Denne definition indfanger altså ikke andre relevante påvirkninger, og heller ikke at en og samme 
person/gruppe kan optræde på flere stakeholderpladser som f.eks. ansat og NGO på samme tid. 
Mit argument er, at der også er andre påvirkninger som er relevante, ligesom det, at stakeholderes 
identifikation i forhold til en gruppe heller ikke indbyder til multiple kasketter, hvor en 
stakeholder er både ansat, ngo og medlem af en bestyrelse. Lad os derfor se nærmere på nyere 
stakeholderdefinitioner i det følgende.  
 
Der skelnes ofte mellem brede og snævre definitioner af stakeholdere (Friedman og Miles 2006: 
11). En snæver (og strategisk) definition opfatter stakeholdere, som de, der er afgørende i 
forhold til organisationens overlevelse. Freemans oprindelige definition er et eksempel på en 
bredere (og normativ) definition. Indenfor en normativ dimension er man mere bred i sit syn på 
hvem og hvad der anses for at være stakeholdere. Den bredeste tilgang medtager, at 
stakeholdere for en organisation også kan være natur, miljø og fremtidige generationer, hvilket 
sætter fokus på, at ikke-menneskelige faktorer også kan ses som stakeholdere (f.eks. Starik 
1995). Her udvides stakeholderbegrebet til ”any natural occurring entity which affects or is 
affected by organizational performance” og dermed er fokus på, at stakeholdere som grupper af 
individer, så ikke længere er tilstrækkelig (Starik 1995: 215). Den normative dimension 
fokuserer også på, at stakeholdere er dem, som vurderes at have legitime krav til 
organisationen (Calton & Lad 1995). Der stilles altså også krav til en organisation, som den ikke 
oplever som legitime, som f.eks. en organisation, der ser bort fra en interesseorganisation, som 
selv mener at have et legitimt krav. Der er således både tale om, at stakeholderens krav 
vurderes af organisationen, og også af den, der fremsætter kravet.  
 
Det er derfor med blik til en skandinaviske udgave af en stakeholderdefinition, som 
afhandlingen anvender til at finde grundfæste mellem både en bred og en snæver definition: 
”Stakeholders in an organization are the individual and groups who are depending on the firm 
in order to achieve their personal goals and on whom the firm is depending for its existence” 
(Rhenman, i Näsi 1995:22, jf. Freeman et al. 2010: 48). Dette for understrege, at f.eks. 
bestyrelsesmedlemmer, ansatte og organisationens ledelse også er stakeholdere med egne 
agendaer, som ikke nødvendigvis er organisationens. Det omtales i den forbindelse, at ledere 
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kan have en personlig interesse i at skabe en succesfuld organisation med henblik på sit eget 
renommé eller økonomisk vinding, hvilket ikke nødvendigvis harmonerer med f.eks. 
aktionærers ønske om overskud for virksomheden (Donaldson & Preston 1995). Interne 
forventninger og interesser kan altså også være bundet op på personlige stakes, men fordi 
personen er en del af organisationen, bliver organisationen således påvirket af de bestemte 
forventninger.   
 
Men hvordan skal stakeholdere inddeles? Robert A. Phillips (2003), som arbejder indenfor 
ledelse og business ethics, har foreslået en typologi, hvor der måske kan være hjælp at hente. 
Phillips skelner mellem normative, derivative (afledte) samt ikke-stakeholdere. De normative er 

de, som organisationen har et moralsk ansvar overfor29. Afledte stakeholdere er de, der kan 
påvirke organisationen på en positiv eller negativ måde, men som organisationen ikke har 
noget direkte moralsk ansvar overfor (f.eks. konkurrenter og medier). Ikke-stakeholdere er 
dem, som organisationen hverken har en moralsk forpligtigelse overfor og som heller ikke 
påvirker organisationen. (Phillips, 2003: 30-33) Imidlertid kommer Phillips’ inddelinger til kort, 
for hvordan det kan afgøres, hvor der er et moralsk ansvar at følge. Er det organisationen, der 
udpeger dette, eller er det stakeholdere, der selv mener, at de har et moralsk krav over for 
organisationen, eller findes svaret i en analyse af stakeholdere? Det kommer med andre ord, an 
på øjnene, der ser. At moralsk ansvar imidlertid kunne være et nøgleord, ligesom påvirkning er 
det hos Freeman, gør det interessant at se, hvilke andre sammenfattende nøgleord, der kunne 
være for en definition af en stakeholder i et dynamisk perspektiv. Med blik tilbage til både 
snævre og brede definitioner, kan centrale nøgleord sammenfattes i følgende oversigt og da ser 
jeg følgende centrale karakteristika for en stakeholder. Nogle af adskillelserne er vanskelige at 
placere, og der kan argumenteres for at placere definitioner ud fra flere karakteristika på en 
gang. Her bliver fremstillingen imidlertid, at hver definition indsættes under det styrende 
karakteristika, som vægtes mest.  
 
Af oversigten på næste side fremgår det, at fælles for stort set alle definitionerne er, at de har 
organisationen som det centrale. Imidlertid er der to, der adskiller sig, nemlig den ’issue-
’baserede og ’fælles bedste’-definition, som begge er fremhævet med *.  Disse definitioner kan 
karakteriseres ved at have blik for, at der er noget, som fortolkes og forhandles mellem 
stakeholdere.   
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 Phillips definition er mere omfattende end her beskrevet: ” Normative stakeholders, then, are those stakeholders to whom 
the organization has a moral obligation, an obligation of stakeholder fairness, over and above that due other social actors 
simply by virtue of their being human” (Phillips 2003: 30) 
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Mest fremtrædende 
karakteristika 

 
Definitioner af stakeholder 

 
Rettighed 

 
” Have rights that are internally linked to the constitution of the company, which 
gives them constitutional power.” (Leader, 1999) 30 
” Those with ’an interest for which a valid normative claim can be advanced.” 
(Reed, 1999)  

 
Interaktion/ 
påvirkning 

 
”Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 
organizations objectives.” (Freeman 1984: 46) 
”[A]ny naturally occurring entity which effects or is affected by organizational 
performance.” (Starik 1994: 92) 
Those groups or individuals with whom the organization interacts or has 
interdependencies and any individual or group who can affect or is affected by 
the actions, decisions, policies, practices, or goals of the organization.” (Gibson, 
2000) 
* “[A]ny group or individual who can affect or is affected by the approach to the 
issue addressed by the network.” (Rolof 2007: 238) 

 
Fælles bedste 

 
* ” Voluntary members of a corporative scheme for mutual benefit […] partners 
for the achievement of mutual advantage.” (Phillips et al., 1997: 63-64) 
” [J]oint value creation” (Freeman 1984) 

 
Magt og 
påtrængenhed 

 
”[S]takeholders possess some combination of the three critical attributes: power, 
legitimacy and urgency (Mitchell et al., 1997:  879)  

 
Afgørende for 
organisationens 
eksistens/mål 

 
”Those groups without whose support, the business would cease to be viable.”  
(Freeman et al., 2010: 26) - næsten enslydende med 1963-definition fra Stanford 
Research Institute: ”Those groups without whose support the organization 
would cease to exist” (Friedman & Miles 2006: 6).  

 
Noget på spil 

 
”Parties that have a stake in the corporation: something at risk, and therefore 
something to gain or lose, as a result of corporate activity.” (Clarkson Centre for 
Business Ethics 1999) 
”Voluntary stakeholders bear some form of risk as a result of having invested 
some form of capital, human or financial, something of value, in a firm. 
Involuntary stakeholders are places at risk as a result of a firm’s activities. But 
without the element of risk there is no stake.” (Clarkson 1994: 5 i Rahman et al., 
2003: 10)  

 
Legitimitet 

 
”Legimate claims” (Calton & Lad 1995, Hill & Jones 1992: 133)   

Tabel 3. Oversigt over udvalgte stakeholderdefinitioner baseret på centrale nøgleord (egen tilvirkning).  

 
Det er fælles for alle de nævnte definitioner, at hvad der for stakeholderne f.eks. har værdi eller 
er legitimt, må bero på vurderinger. Ligesom det også beror på en vurdering, hvad der er 
legitime forlangender, normative rettigheder, hvad og hvornår der er noget på spil, hvem der 
har magt, hvornår, og hvad der er påvirkning. Det kommer altså også an på, hvilken logik eller 
optik, der anlægges for vurderingen. Jeg anser derfor vurdering som et manglende nøgleord i 
ovenstående oversigt.   
                                                        
 
30

 Hvor der ikke er anført sidetal stammer citatet fra Friedman og Miles, 2006: 5-8. 
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Det har også betydning, hvem der anses at udnævne stakeholdere. Identifikation af 
stakeholdere kan ske fra organisationen, ledelsen, ansatte eller de øvrige stakeholdere omkring 
organisationen. Hos Mitchel et al. (1997) er det ledelsen, som foretager denne vurdering. Hos 
Freeman er det ledelsen og centrale medarbejdere, der har særlig kendskab til konkrete 
stakeholdergrupper (1984), for en issuesbaseret tilgang er det imidlertid en vurdering, som også 
beror på multi-stakeholdernetværk af deltagere fra forskellige områder f.eks. politisk aktive, 
forretningslivet og journalister. Man kan sige, at der indenfor det bestemte issue, man er samlet 
om, forhandles blandt deltagerne både om, hvem der er stakeholdere og hvad der er stakes. For 
den issue-baserede tilgang er det også relevant, at Donaldson & Preston påpeger, at 
stakeholdere ikke nødvendigvis er identificeret som stakeholdere af organisationen, og at 
stakeholdere også kan være de, der på en eller anden måde kan påvirke organisationen, uden at 
organisationen nødvendigvis har en interesse i dem (Donaldson og Preston, 1995: 76). At 
identificere stakeholdere bliver dermed et spørgsmål om ikke blot at se de stakeholdere, som 
organisationen selv identificerer, men også de der som stakeholdere på arenaen eller indenfor et 
issue som udpeges som værende stakeholdere af andre.  
 

5.4.1 Nyere stakeholdertypologier  

Stakeholderbegrebet er i ovenstående præsenteret som et meget bredt begreb. Der kan 
indvendes, at ” the term stakeholder is often used generically and can mean almost anything 
the author desires” (Stoney og Winstanley, 2001: 605 i Laplume et al., 2008: 1154). Måske derfor 
er stakeholderbegrebet forsøgt nuanceret f.eks. med Mitchel et al.’s model med forskellige typer 
af stakeholdere som hvilende, diskrete, krævende, dominerende, farlige, afhængige, definitive 
og ikke-stakeholdere.   
 
Dernæst er der også foreslået en anden nuancering, nemlig stakeseeker som begreb for ”groups 
that seek to put new issues on the corporate agenda” (Holzer 2008:51). Dette er skrevet med 
fokus rettet mod miljø- og menneskerettighedsorganisationer, men også organisationer 
indenfor andre felter kan tænkes at have en stake-søgende karakter. Sådanne stakeseekers kan 
vise sig med forskellige aktiviteter, som udtryk for deres stake. Dette sker, siger Holzer, i 
miljøer, hvor regler og antagelser ellers har været relativt klare og stabile, men så bevæger sig 
derhen, hvor fundamentale antagelser om organisationers adfærd bliver anfægtet (Holzer 2008: 
62). Dermed forsøges det her, at repræsentere intentionen bag stakeholderens ageren. Denne 
intentions-logik er også anvendt hos Fassin, der forsøger at nuancere synet på stakeholdere 
yderligere. Stakeholder bliver med hans videreudvikling nærmest et generisk paraplybegreb 
med tre undergrupperinger:  
 
1) Stakeowners, [der er] ”stakeholders who own and deserve a stake”. (Fassin, 2012: 89).  
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2) Stakewatchers, der ikke selv har en egentlig stake i organisationen, men som varetager 
nogle af de virkelige stakeholderes interesser (som mellemmænd eller tredjeparter, f.eks. er 
regeringen en generisk stakewatcher for befolkningen). 

3) Stakekeepers, som også selv holder en stake, som andre har interesse i (f.eks. medierne, 
regulative institutioner (som ISO systemet), men Fassin nævner også Guide Michelin). 
(Fassin 2011: 121). 

De tre typer sammenfatter Fassin her ret præcist, ”stakeholders who hold stakes, the 
stakewatchers who watch over a stake and the stakekeepers who keep the stake” (Fassin 2011: 
122). På den måde bliver stakeholderes ageren i et felt, stadig sat i en overordnet stakeholder-
påvirknings-forståelse, men adskilles fra hinanden på baggrund af stakeholderens intention. 
Der er her fokus på staken: Hvad der har stakeholderes interesse, det, der er på spil eller et 
bestemt værdisæt bag staken.  
 
Dette behov for at nuancere stakeholderbegrebet tilskrives bl.a. ændringer i medierne omkring 
organisationer (Luoma-aho og Vos, 2009). Luoma-aho og Vos påpeger, at sociale medier 
synliggør følelsesmæssige udbrud i et offentligt rum på en anden måde end tidligere. Sociale 
medier gør det nemt at samle mennesker om et bestemt og gerne kontroversielt emne og er 
sværere for organisationer at kontrollere, hvorfor de i stedet taler om issue arenaer (Luoma-aho 
& Vos, 2009; 2010). Hermed får forfatterne også synliggjort, at stakeholderes følelser kan siges at 
være et overset emne i den statiske stakeholderteori. Som en måde at kunne forklare 
følelsesbaserede stakeholdere på, foreslår Luoma-aho  begreberne hate-holders og faith-holders: 
Hate-holders er de, der har stærke negative følelsesbaserede udfald og handlinger overfor 
organisationen, mens faith-holders er det modsatte; de der har meget positive udfald og 
reaktioner overfor organisationen. De to grupperinger dækker yderpoler af et spektrum, hvor 
antallet måske ikke er højt, men består af de få, der kan og vil råbe højere end det 
mellemliggende flertal (Luoma-aho, 2010: 4, henviser på dette punkt til Coombs et al. 2009). Her 
er der i stedet fokus på, hvad der karakteriserer stakeholderens konkrete udsagn og handlinger 
– man kan sige, at det her går på måden staken præsenteres på af stakeholderen. 
 
I det foregående er der blevet givet et overblik og der er blevet vist, at nyere stakeholderteorier 
forsøger at være i stand til at indfange dynamikker af forskellig art. Men dynamik kan forstås 
på forskellige måder og det vil det følgende se nærmere på. Dette fungerer som optakt til en 
diskussion, af hvor afhandlingen lægger sit fokus.  
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5.5 Dynamik 

En organisations omgivelser er helt centralt i stakeholderteorien, men som tidligere nævnt 
forsøger nye og dynamiske stakeholderteorier at imødekomme kritik af sit statiske bagland. 
Afhandlingen forsøger gennem et empirisk bidrag at bygge videre på den dynamiske fase af 
stakeholderteorier. At forsøge af gøre stakeholderteori mere dynamisk kan imidlertid forstås på 
flere måder.  
For det første kan dynamikken være indlejret i ændringer over tid, hvor det anføres at det er 
forandringer over tid, som stakeholderteorien ikke er i stand til at indfange (Windsor 2010). 
Dette ville kunne ske i et longitudinelt studie, hvor det f.eks. analyseres hvorfor, stakeholdere 
skifter standpunkt og stakeholderposition og måske mobiliserer sig mod organisationen.  
For det andet kan dynamik forstås som, hvilke stakeholdergrupper, der skiftevis er mest 
fremtrædende. Her kan der f.eks. være fokus på identifikation af stakeholdergrupperne og 
deres foranderlighed i forhold til en organisations ledelses opfattelse af legitimitet, magt og 
påtrængenhed af bestemte stakeholdere og grupper (Mitchel, Agle and Wood 1997). Ved at lave 
longitudinelle studier kan det beskrives, hvorledes stakeholdere rykker sig, hvordan det ændrer 
forholdet mellem de forskellige grupper og hvem der bedømmes som de mest fremtrædende 
(Myllykangas et al., 2011). Andre går længere og adskiller stakeholdergrupperne på baggrund 
af deres intentioner (som tidligere nævnt Fassin 2011). Begge forsøg fastholder, at stakeholdere 
opfattes som grupperinger. Dynamik består altså her i, hvorledes grupperne karakteriseres, 
rykker og gensidigt påvirker hinanden. 
 
For det tredje kan dynamikker også være indlejret i en forståelse af stakeholdermangfoldighed 
(Oliver 1991, Neville og Menguc 2006), hvor forskellige stakeholdere vurderes ud fra graden af 
multiple, modsatrettede og grundlæggende forventninger, som påvirker organisationen (Oliver 
1991: 162). Marketing- og ledelsesteoretikerne Benjamin Neville og Bulent Menguc arbejder 
indenfor den tilgang og argumenterer, at stakeholdermangfoldighed også kan bestå af positive, 
komplimentære eller samarbejdende relationer mellem stakeholdere. De forskellige krav, der 
stilles til organisationen, kan forstærke kravets synlighed, f.eks. når der er flere, der mener det 
samme; så bliver det sværere for organisationen at overse kravet. Der kan indgås alliancer, 
hvorved et krav forstærkes, når der er enighed mellem magtfulde stakeholdere om det samme 
krav. Her kan det analyseres hvilke former for fit, der kan være mellem forskellige 
stakeholderes krav og forventninger (Neville og Menguc 2006).  
 
For det fjerde forsøger en netværkstilgang at afdække dynamik, der udspiller sig mellem 
personer/grupper, og hvem disse er forbundet med. Her er der fokus på stakeholdere, som 
sociale aktører i en netværksstruktur mellem stakeholdere, baseret på personlige, faglige og 
professionelle og sociale forbindelser. Magt i et sådant netværk er afhængig af, hvor tæt 
forbundet stakeholdere er, antallet af forbindelser til (centrale) stakeholdere, kontrol over andre 
i netværket samt i forhold til, og hvor centralt en stakeholder er placeret i netværket (Rowley 
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1997: 907). Netværkstilgangen kræver, at analyser af stakeholdernetværk kan afbilde eller 
vurdere graden af tæthed og centralitet i netværket af stakeholdere omkring case 
organisationen og kan have fokus på hvem, der er de magtfulde i netværket, og hvorledes 
organisationens kontakter dertil udspiller sig.  
 
Men hvordan stakeholdere gensidigt påvirker hinanden, mangler der stadig mere viden om. 
Som det påpeges: ”Researchers have criticized the stakeholder salience model for lack of 
attention to dynamics in stakeholder relationships (Friedman & Miles 2006), to the role of 
dependent stakeholders (Carlton and Payne 2003), and to networks and interaction among 
stakeholders (Pajunen 2006, Frooman 1999, Rowley 1997, Rowley and Moldoveanu 2003).” 
(Myllykangas et al., 2011). Dette tages af op i de senere dynamiske stakeholderteorier, hvor det 
forsøges at indfange de multiple interaktioner og netværk, som hver har deres forskellige og 
foranderlige opfattelser, interesser og interaktioner (Windsor 2010: 84). 
 
I en gennemgang af forskellige dynamiske måder at tilgå stakeholdere og organisationens 
omgivelser på, påpeger, ledelsesteoretikeren Duane Windsor, at der også ved de mere 
socialkonstruktivistiske tilgange, kan være fokus på, hvilke stakeholdere, der oplever at have en 
værdi af at indgå i relationer med organisationen. Nedenfor vises Windsors model-bidrag, 
hvormed han forsøger at godtgøre, hvor komplekst det er at forsøge at beskrive dynamiske 
processer med en stakeholdertilgang, der ofte involverer en form for forandring. For det første 
identificerer han, at dynamik kan vise: 1. Skift i miljø og organisationer, 2. Forskelligheder 
blandt stakeholdere og 3. Skiftende holdninger, interesser og interaktioner. Men så langt så 
godt. For som han fortsætter: ”There are multiple stakeholder interactions and networks within 
changing environments and organizations. One must then layer in stakeholder heterogeneity 
and changing perceptions, interests, and interactions” (2010: 84) og dette på alle forskellige 
stakeholderrelationsprocesser. Det gør overordnet modeltegning særdeles vanskelig, siger han 
og fremlægger denne model for at vise, at dynamik kan udspille sig på forskellige planer:  
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Figur 10. Heterogeneity and multiple-causality in stakeholder interactions (Windsor, 2010: 84) 

 
Han anbefaler, at fremtidige studier “might help with improved dynamic analysis of 
stakeholder theory and practice include detailed case studies of change processes on the one 
hand and examples of key topics or illustrations on the other hand.” (Windsor 2010). Med andre 
ord, angiver Windsor to veje; enten at følge forandringsprocesser eller nedslag (slices/snapshots) i 
en given case.  
Som Windsor påpeger, er forskelligheden blandt stakeholdere et fokuspunkt. Der kan i relation 
til det emne fokuseres på, hvorledes denne forskellighed viser sig. Herunder om og hvilke 
betydninger, det kan have for relationer mellem stakeholder og organisation, hvis en central 
stakeholder har/tildeles multiple kasketter som medlem af forskellige stakeholdergrupper.  
Som et forsøg på at neddæmpe dynamikkens kompleksitet og antallet af niveauer, der kan 
fokuseres på, fremhæves Rowley og Moldaneanus (2003) distinktion mellem to forskellige 
perspektiver på stakeholdere. De skelner nemlig mellem et interesseperspektiv og et 
identitetsperspektiv. Fra et interesseperspektiv vil der være blik for stakeholderes interesser og 
stakes, og hvad stakeholdere vurderer at kunne få af udbytte. De taler derfor også om 
interesseperspektivet som et udbytte-baseret syn på stakeholdere. Derimod vil et 
identitetsbaseret perspektiv se på stakeholdere ud fra hvilke værdier, der påvirker 
stakeholderes ageren i forhold til en organisation. De mener, at en sådan distinktion gør det 
muligt at vise, hvor en beskrivelse af stakeholderdynamik retter blikket mod. Rowley og 
Moldaneanu vurderer, at begge perspektiver er nødvendige for at forklare, hvorfor 
stakeholdere agerer, som de gør. Et identitetsperspektiv, der trækker på social identitetsteori, 
vil kunne forklare noget om, hvordan identifikation har betydning for stakeholderes handlinger 
og udsagn, mens et interesseperspektiv vil kunne forklare hvordan stakeholdere oplever at få 
noget ud af at indgå i en relation. Jeg vil udtrykke det således, at et interesseperspektiv kan 
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forklare hvilke forventninger, stakeholdere har til en organisation, mens et identitetsperspektiv 
kan forklare noget om, hvorfor stakeholdere har disse forventninger.  

 

5.6.1 Stake 

Begrebet stake anvendes på samme måde som stakeholderbegrebet som et generisk begreb. Det 
er ”obviously multi-dimensional, and not measured solely in dollar-terms. However, exactly 
what the dimensions are of ”stake” is a more difficult question” (Freeman 1984: 59). Derfor skal 
der i det følgende diskuteres, hvordan afhandlingen forstår og anvender stake-begrebet. 
 
For det første taler man indenfor den statiske fase af stakeholderteorier om to overordnede 
stake-opfattelser: I en snæver forståelse tales der om fixed-stakes, fordi stakeholdere anses som 
statiske grupper, hvor interesserne skal afvejes mod hinanden. I den brede definition taler men 
om joint-stakes modellen, hvor stakeholdere ses som ”omskiftelige grupper, hvis mål og 
interesser kan ændres og tilpasses hinanden gennem samarbejde” (Freeman, Rubin og Moriarty 
2011: 76). Det er således en joint-stakes opfattelse, som er mest relevant for afhandlingens 
ståsted indenfor den dynamiske stakeholderteori.   
 
Dernæst er der i teorien anført forskellige typologier af stakes. Freeman skelner f.eks. mellem 
tre typer af stakes, som har hver deres normative domæne: 
1) Equity stakes:  at have aktieinteresser i et firma (f.eks. ejere, der har en økonomisk stake) 
2) Market stake:  at organisationen fungerer på et marked, hvorfor f.eks. kunder og leverandører 
har en markeds-stake. 
3) Kibbitzer stake: ”being a ’kibbitzer’, someone who has an interest in what the firm does 
because it affects them in some way (…).” (f.eks. regeringen) (Freeman, 1984: 60). Kan også 
forstås som en indflydelses-stake. 
 
I den opdeling baserer staken sig på den funktionelle rolle, som stakeholderen kan siges at 
indtage. I sin senere skrivning har Freeman da også understreget, der skal ses nærmere på disse 
roller:  
 
”We need a much more fine-grained understanding of stakeholder roles that we currently have. 
Customers, suppliers, employees, communities and financiers simply mirror the functional 
disciplines of business. We know that in the real world there is a high degree of overlap among 
these roles. There is no reason to believe that the stake of an employee who is a customer, 
employee and owner is equal to the sum of those individual stakes. Likewise we need a more 
nuanced understanding of the idea that stakeholder interests are joint, and that creating the most 
value for stakeholders does not involve trade-off thinking.” (Freeman, 2011: 229)  
 
Men at videreføre en forståelse af stakes som noget, der er bundet op på roller, kan føre til, at 
der så stadig tales om en række former for økonomiske stakes, politiske stakes og så videre. 



 

 

64 

Imidlertid påpeger Donaldson og Preston, at der også er bagvedliggende intentioner i det at 
have stakes. F.eks. for ansatte, der gennem lang tid, har arbejdet for at opbygge og vedligeholde 
en succesfuld virksomhed baseret på deres indsats. Stakes for kunder, siger Donaldson og 
Preston, er derimod f.eks. baseret på deres tilfredsstillelse og beskyttelse af det, som implicit 
bliver lovet i virksomhedens tilbud til kunderne. En stake kan også være bundet op på mere 
lovmæssige eller moralske krav overfor organisationen og hvorvidt der er tale om en 
indflydelsesrig stake. Donaldson og Preston skriver f.eks., at medierne har indflydelse men 
ingen stakes (Donaldson & Preston 1995: 86).  
 
Andre har foreslået, at social identitet også har betydning for, hvad der fremsættes af stakes. 
Her kan stakes opfattes som en form for selv-påstande  og ”action may not be taken by the 
group to satisfy the members rational interests but, rather, to affirm the members’ collective 
identity” (Rowley og Modoveanu 2003). Når man fremfører et krav eller sin stake, gøres det 
altså også, fordi det kan stå som udtryk for et medlemskab af en bestemt gruppe. Dette kan 
også gælde for issue-baserede grupper f.eks. som miljø eller forbrugergrupper. Dermed kobles 
der altså også et værdimæssigt udbytte af en identitetsbaseret stake. At adskille identitets- og 
interessebaserede stakes bliver dermed i analysesammenhæng meget vanskelig. I en 
pilotkodning forsøgte jeg dette. Imidlertid viste det sig, at disse to former for stakes ikke kunne 
anvendes som udgangspunkt for afhandlingens framework.  
 
Afhandlingen opfatter således ikke stakes som udelukkende funktionelle roller eller sociale 
identiteter. En stake forstås (ind til videre) som en stakeholders ønske i forhold til 
organisationen. Derfor er det relevant at nævne, at det er kommunikation, som er basis for 
forhandlinger af stakes (Lewis et al. 2003) Stakes kan derfor udtrykkes gennem handlinger, 
symboler eller italesættelser. Med kommunikation som basis, er det også relevant at nævne, at 
det at få taletid, også være en stake i sig selv. Man kan sige, at kommunikation også i sig selv 
også kan være opfattet som en stake af nogle stakeholdere: 
 
 ”Access to information, opportunities to participate in conversations about critical operations, 
involvement in decision making, and access to channels for influence are important ”communicative 
stakes” for many stakeholders. In this conceptualization, ”communicative attention” – the behavior 
of organizations in intentionally pursuing communication with stakeholders – may be treated as a 
commodity that is allocated between parties (i.e., organizations and their stakeholders)”. (Lewis et 
al. 2003: 401).  
 
Dette er er et interessebaseret syn på stakes, idet der i citatet notereres, hvilken værdi (udbytte) 
kommunikation tillægges. Med et tilbageblik til de centrale nøglebegreber fra 
stakeholderdefinitionerne (se tabel 3) kan det tilføjes, at en stake i stakeholderteorien ydermere 
kan være opfattet som en rettighed, og som noget, der kan påvirke organisationen og 
stakeholderen. En stake kan vurderes at være legitim, som noget, der er afgørende for 
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opfattelsen af organisationens eksistens/mål, som det som er på spil, der kan vindes eller tabes 
– eller en form for investering, hvad enten det er af social eller økonomisk værdi for 
stakeholderen. Således er det altså også afhandlingens tilgang, at både interne og eksterne 
stakeholdere er udgangspunktet for forhandlingen af stakes i organisationen.  
 
Dermed skal vi i det næste kapitel gennemgå det andet vægtige teoretiske afsnit i afhandlingen, 
nemlig organisationsidentitet, fordi afhandlingen anser dette for et centralt punkt for 
stakeholderes dialog.  
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6. Organisationsidentitet 

Organisationsidentitet er et omfattende teoretisk emne, men centralt i forhold til corporate 
communication. På grund af feltets meget omfangsrige karakter, er det nødvendigt at afgrænse 
feltet og dette kapitel er derfor præget af eklektiske valg. Disse valg er baseret på, at 
organisationsidentitet anvendes som analyseelement i afhandlingen.  
Kapitlet er opbygget som følger. Først præsenteres identitet som begreb, og der beskrives hvilke 
niveauer begrebet kan tilgås fra. Dernæst beskrives udviklingen fra en statisk til mere dynamisk 
opfattelse af organisationsidentitet. Herefter er der fokus på at belyse den dynamiske opfattelse 
af organisationsidentitet, og derfor præsenteres fire forskellige tilgange med hver deres 
karakteristika. Herefter trækkes der udvalgte dele frem, som baserer sig på en social 
konstruktivistisk position. Heraf præsenteres tre udvalgte deleelementer: 1) Teori, som forsøger 
at forklare dynamiske relationer og interdependens mellem organisationsidentitet, image, 
omdømme og kultur. 2) Teori som forholder sig til organisationsidentitet som henholdsvis 
dannelse eller konstruktion med udgangspunkt i begrebsopfattelse og måden, hvorpå 
organisationsidentitet analyseres på. Og endelig 3) hvor der perspektiveres og diskuteres, i 
forhold til hvorledes organisationsidentitetskonstruktion, identifikation og begrebet rolle kan 
bidrage til at analysere dynamiske processer mellem organisationsinterne og -eksterne 
forhandlinger af organisationsidentitet.  
 

6.1. Niveauer og traditioner  

Begrebet identitet stammer fra det latinske ord idem, der betyder samme, men hvad dette 
samme defineres som, afhænger både af niveauer af analytisk fokus og valg af 
forskningstraditioner indenfor emnet.  
Identitet kan studeres på tre forskellige niveauer. Et individniveau, et gruppeniveau eller et 
mere samlet organisationsniveau. (Asforth, Rogers og Corley 2011, Gioia et al., 2013). På et 
individniveau kan der f.eks. analyseres, hvorledes medlemmer i organisationen identificerer sig 
med organisationen. På et gruppeniveau kan ses på, hvorledes der opstår forskellige 
undergrupperinger med hver deres identitet og selvforståelse. Organisationsniveauet vil i 
stedet se på identitet som en samlet størrelse for organisationen, og hvorledes en enhed 
definerer sig selv i forhold til en kontekst af noget anderledes og uden for organisationen. 
Dermed er blikket på identitet afhængig af, hvilket niveau en analyse bevæger sig på.  
 
Identitetsforståelse er er også afhængig af, hvilken tradition eller construct (fremstilling) et 
studie af organisationsidentitet baserer sig på. De forskellige fremstillinger baserer sig på hver 
sine begrebsdefinitioner og metoder til at beskrive identitet, fordi de har hvert deres 
ontologiske og epistimologiske grundlag. Cornelissen et al. beskriver to yderpoler (2007): 
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Den første er en social identitetsteoretisk fremstilling, som fokuserer på social interaktion og 
konstruktion som udgangspunkt for organisationsidentitet. Identitet opfattes som 
internaliserede meningsstrukturer i det at tilhøre bestemte grupper. Der er fokus på de interne 
identitetsprocesser, og forskningen baserer sig ofte på social psykologisk litteratur. Der kan 
f.eks. være analytisk fokus på de interne sociale processer af kategoriseringer og vurderinger af 
organisationens selv i forhold til andre. Der er her ofte en flydende overgang mellem identitet 
og identifikation. Ligeledes kan studier beskrive, hvorledes der opstår multible identiteter eller 
konflikter mellem identiteter på baggrund af kontekstuelle forhold eller, hvorledes bestemte 
forhold ved identiteter forhandles i primært interne processer.  
Den anden yderpol er en corporate identity-fremstilling, hvor identitet forstås som det 
tilstræbte positive image, som organisationen (forsøger at) kommunikere og som anses at have 
betydning for stakeholderes tilgang og opfattelse af organisationen. Fokus er på 
organisationens anvendelse af kommunikation som en form for identitetsprodukt og baserer sig 
især på marketingslitteratur med den visuelle skoles fokus på især grafiske udtryk (f.eks. Olin 
1995 og Argenti 1998) eller den strategiske skoles fokus på image og omdømme (f.eks. Van Riel 
1995, Balmer 1997), hvilket uddybes i kapitlet om corporate communication. Der er altså her 
primært et udadvendt blik på organisationens identitet. 

 
Figur 11. Tre forskellige fremstillinger af  organisationsidentitet: ’corporate identity, organisationsidentitet og 

social identitet (Cornellissen, Haslam og Balmer 2007: 4) 

 
I Cornellissen et al.’s model er den sidste fremstilling, organisationsidentitet, placeret midt 
mellem de to yderpoler. Indenfor denne midterposition anvendes der primært 
organisationsteori, men trækker også de to yderpolers teoretiske discipliner som f.eks. 
corporate branding, sociologi og social psykologi. Indenfor organisationsidentitets-’cirklen’ 
opfattes identitet som noget, der dannes på baggrund af et system af fælles mening blandt 
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organisationsmedlemmer og som noget, der konstrueres på baggrund af, at de selv (og andre) 
opfatter dem som medlemmer af organisationen (Cornellissen et al. 2007). Analyser af 
organisationsidentitet vil derfor ofte have både et internt og eksternt blik på organisationen, 
fordi der søges mod at kunne analysere og forklare mønstre bag organisationsidentitet, der 
anskues både at bestå af og afhænge af mødet mellem noget internt og eksternt (som f.eks. hos 
Dutton og Dukerich 1991 og 1994, Hatch og Schultz 2002). Studier i organisationsidentitet kan 
beskæftige sig med at afdække forhandlingsmønstre mellem eksterne og interne påvirkninger, 
som udmønter sig i enten variationer af identitet eller som forhandlede forståelser af identiteter 
blandt interne og eksterne grupper (Pratt og Foreman 2000). Der ses også her en del af teorien, 
som tilgår organisationsidentitet som strategisk ledelse (Ashforth og Mael 1989, Whetten 2006). 
 
Man kan sige, at der dermed også angives (mindst) to forskellige perspektiver indenfor 
organisationsidentitetstilgangen, som foreslået af Johansen (2010):  
A) et statisk perspektiv, hvor organisationens identitet tilgås fra en funktionalistisk 
epistemologi og essentialistisk ontologi, der antager, at man kan beskrive og analysere, hvordan 
organisationsidentitet er.  
B) et dynamisk perspektiv, hvor organisationsidentitet tilgås fra primært social 
konstruktivistisk ontologi og epistemologi med fokus på fortolkninger og forståelser af 
organisationsidentitet, men som ikke anskues som noget, der er i sig selv. 31  
 
I det følgende beskrives disse to perspektiver med fokus på betydninger af et statisk eller 
dynamisk perspektiv og konsekvenser for antagelser, anvendelser og forståelser af 
organisationsidentitet. Formålet er at vise betydningen af, at der i afhandlingen vælges et 
bestemt niveau, perspektiv og tilgang til begrebet organisationsidentitet.  
 

6.2 Organisationsidentitet fra et statisk perspektiv 

Organisationsidentitet blev som begreb introduceret af organisationsteoretikerne Stuart Albert 
og David Whetten i 1985, hvor de overførte identitet som begreb fra individniveau til 
organisationsniveauet. Dette med baggrund primært i sociologi og socialpsykologi. Overordnet 
introducerer Albert og Whetten organisationsidentitet som et begreb, der kan anvendes på to 
måder:  
1) Af forskere til at beskrive forskellige aspekter ved en organisation, hvor identitet ses som en 
form for essens af organisationen, noget centralt, karakteristisk og vedvarende, der over tid har 
en form for kontinuitet.  
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 Gioia skelner de to lignende perspektiver, men benævner dem som henholdsvis funktionalistisk og fortolknings-optik på 
organisationsidentitet (Gioia 1998).  
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2) Af organisationer til at beskrive forskellige aspekter ved sig selv og som det, der bliver sat på 
spidsen i situationer, hvor ”[w]hen discussion of goals and values becomes heated, when there 
is deep and enduring disagreement or confusion, someone may well ask an identity question: 
”who are we?” ”What kind of business are we in?” or ”What do we want to be”” (Albert & 
Whetten 1985/200432: 90). Der er altså i deres udgangspunkt tale om et internt forankret begreb, 
der kan betragtes udefra. De tre dimensioner; centralt, karakteristisk og vedvarende har siden 
været genstand for debat og udvikling af feltet, men anvendes stadig bredt i både teoretiske og 
empiriske analyser af organisationsidentitet. De tre dimensioner refereres og anvendes stadig 
under forkortelsen CED (central, enduring og distinctive) og danner basis for nyere definitioner 
som denne: Organisationsidentitet består af de karakteristika, som medlemmer føler, er 
fundamentale (centrale), unikt deskriptive (karakteristisk) og som består i organisationen over 
tid (vedvarende) (Pratt og Foreman 2000). I det følgende beskrives de tre dimensioner. 
 
De tre dimensioner: central, vedvarende og karakteristisk 
Det centrale som betegnende for organisationsidentitet, henviser til, at det, der trækkes frem for 
at beskrive organisationen er det, som er betydningsfuldt og vigtigt i forhold til at beskrive 
organisationen (Albert og Whetten 2004: 91). På den måde kan organisationer anses at have et 
mere eller mindre konsistent system af interne opfattelser, værdier og normer, der ofte er 
bundet op på organisationens mission, og som påvirker ikke bare organisationsmedlemmers 
sensemaking men også deres handlinger (Ashforth og Mael 1989). Således anses 
organisationsidentitet ikke bare centralt for, hvorledes organisationens medlemmer opfatter 
organisationen, men tillægges også betydning for måden, hvorpå organisationen handler og 
optræder. Hvad der er centralt, afhænger af organisationens historie og fundament, og 
udnævnes af nogle teoretikere som den mest afgørende af de tre dimensioner, ud fra en 
overbevisning om, at hvis der ikke er noget, der opfattes som værende centralt, er det svært at 
forstå selve idéen om organisationsidentitet (Gioia et al. 2013: 125-126).  
 
Det karakteristiske ved organisationsidentitet går på organisationers selvbillede af, hvad der 
adskiller en organisation fra andre, men også eksterne gruppers klassifikations- og 
identifikationsvurderinger af organisationen (Albert og Whetten 2004: 92-94). Det er her 
tydeligt, at organisationsidentitet er det, som fra en organisationsintern vinkel beskrives som 
karakteristisk og særligt ved organisationen.  
 
Den sidste dimension vedrører det vedvarende, og er blevet diskuteret grundigt i akademiske 
diskussioner efter Albert og Whettens introduktion af begrebet. Ved vedvarende forstår Albert 
og Whetten den centrale kerne, der er en forudsætning for en organisations sundhed. Men de 
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 Albert og Whettens artikel genoptrykt i 2004 fra 1985: Organizational identity, Research in Organizational Behavior, vol. 7, 
s. 263-95. Her anvendes den udgave som er genoptrykt. Når der andre steder i afhandlingen henvises til 1985, er der 
således tales om den originale artikel.  
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anerkender, at der er udviklinger og forandringer, som de sammenligner med de forandringer i 
identitet på individniveau, hvor kraftige identitetsændringer kan forbindes med tab og mulig 
sorg (2004: 97). De giver eksempler på livscyklus-situationer, hvor organisationers identitet 
bliver særligt påtrængende: fra ’fødsel’, gennem identitetskriser, ændring i status og under 
særlig stor eller lav vækst. I sådanne situationer vil der ofte være skift i organisationsidentitet.  
De potentielle roller og identiteter som et individ eller organisation har mulighed for at vælge, 
vurderer Albert og Whetten til at skifte over tid i forhold til det givne omstændigheder. Her 
anses en ny identitet at substituere den gamle (2004: 100). At en organisations medlemmer 
alligevel gennem sådanne faser opfatter, at organisationen har en relativ stabil kerne, forklarer 
de med, at der på individniveau er et indlejret behov for at have og opfatte, at man har en 
kerne. Store forandringer har betydning for kerneidentiteten og Albert og Whetten overfører 
dette til organisationsniveauet:  
 
“An identity distinctive framework underscores the need to examine how new roles come into 
existence, how organizations choose (or back into) one role rather than another, and how that action 
affects the organization’s internal and external identity.” (Albert og Whetten 2004: 98) 
 
At beskæftige sig med identitet sætter ifølge Albert og Whettens også fokus på de bestemte 
roller, som organisationen bevidst eller ubevidst vælger, eller som organisationen trækker sig 
tilbage i, og indlevelsen i rollen har betydning for organisationsidentitet. Rollebegrebet forstås 
her som prædikater på en organisation, der f.eks. kan være ’iværksætter’, ’nr. 1 i branchen’, 
’enspænder’ og ’rovdyr’. Organisationens identitetsdannelse er afhængig af eksternes 
beskrivelser: ”[O]rganizational identity is formed by a process of ordered inter-organizational 
comparisons and reflections upon them over time” (Ibid.: 89). Albert og Whetten spekulerer i 
deres artikel på, om roller for organisationer er binære oppositioner, der står overfor hinanden 
og som organisationen kan opnå eller miste (Ibid.: 98). Denne udvikling af identitet kan føre til, 

at organisationen har dobbelte eller multible identiteter, der eksisterer side om side33 og 
udvikles under tænkte forudsætninger som f.eks. høj kompleksitet i omgivelserne (Ibid.: 101).  
Albert og Whetten skriver, at som koncept kan identitet derfor opfattes som et multifacetteret 
begreb, hvor problemet er at identificere, definere og måle interessedimensionerne, som beror 
på selektion og den valgte analysemetode. De refererer altså til identitet som noget relativ stabil 
eller en konkret kerne, som er inde i organisationen, men som ændres og udvikles over tid. 
Organisationsidentitet er noget som kan beskrives og måles, f.eks. som de foreslår, med 
metaforanalyse (EMA extendend metaphor analysis) (lidt som Gareth Morgan (1986) gør det i 
forhold til organisationer). Her drejer det sig for Albert og Whetten at finde den/de metafor(er) 
som har det bedste ”fit” i forhold til at beskrive organisationens handlinger og karakteristika 
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 Et eksempel fra Albert og Whetten går på størrelsesforhold: En stor kirke kan ligne en virksomhed, mens en meget stor 
virksomhed kan ligne en kirke. (2004: 100) 
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(Albert og Whetten 2004: 105). Fokus er her dels på metaforanalyse som en forklarende optik, 
der kan åbne for de forskellige medfølgende allegorier og tænkelige scenarier, alt efter, hvilke 
metaforer der bruges som analyse- og forklaringsredskab i forhold til organisationen (2004: 
111). 
 
Der er også andre forskere, som har medvirket til at opbygge det statiske perspektiv. F.eks. ved 
at anskue organisationsmedlemmer som beskyttere af en kerneidentitet (Elsbach og Kramer 
1996), eller som en måde at opbygge organisatorisk selvtillid (Brown og Starkey 2000), men som 
afhandlingen ikke gennemgår. 
 
Sammenfattende er organisationsidentitet fra et statisk perspektiv altså et begreb, der defineres 
internt i organisationen. At tale om organisationsidentitet fra et statisk perspektiv antager, at 
der internt i organisationen er behov for relativt stabile strukturer, at ændringer sker, men kun 
ved afgørende og store forandringer. Det peger mod organisationsidentitet som en fælles 
essens, der har den funktion at organisationens medlemmer identificerer og adskiller 
organisationen fra det, den ikke er. Samtidig kan organisationsidentitet anses for en form for 
indoptagende essens, der også er afhængig af eksterne opfattelser af organisationen, men som 
samtidig er forbundet til organisationens image og kultur gennem et mere eller mindre 
konsistent system af interne opfattelser, værdier og normer, som præger organisationen. 
 
I det følgende skal vi se nærmere på organisationsidentitet fra et dynamisk perspektiv, idet det 
statiske perspektiv efterfølgende er blevet nuanceret, og denne strøm af forskning præsenteres i 
det følgende.  
 

6.3 Organisationsidentitet fra et dynamisk perspektiv 

I den efterfølgende udvikling af akademisk behandling af begrebet organisationsidentitet, er 
der fremkommet et mere dynamisk blik på organisationsidentitet. Det er især empiriske studier 
af organisationsidentitet, som har udfordret det oprindelige statiske udgangspunkt (Hatch og 
Schultz, 2004: 4). Her skal kort nævnes to centrale empiriske studier, som har været vigtige i 
udviklingen af et dynamisk perspektiv på organisationsidentitet. For det første påviste Dutton 
og Dukerich (1991), at organisationsidentitet er både afhængig og påvirkelig af 
organisationsmedlemmernes opfattelse af, hvordan andre opfatter organisationen34 (Ibid.). I et 
senere studie påviste Gioia og Thomas (2010), at organisationsidentitet kan udvikles og ændre 
sig også i løbet af en korte perioder. Og i tråd med Dutton og Dukerichs studie, viste de, at der 
er interdependens mellem en organisations identitet og dens image (Gioia et al., 2013: 140). Bl.a. 
tilskrives store miljømæssige forandringer at være en forklaring på, at det er usandsynligt, at 

                                                        
 
34

 Dutton og Dukerich taler om et construed external image, altså interne fortolkninger af eksterne stakeholderes forståelse 
af organisationens image.  
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organisationsidentitet gennem sådanne påvirkninger kan forblive vedvarende. I stedet for at 
betragtes som vedvarende, er organisationsidentitet det, som opfattes som kontinuerligt (Gioia 
et al., 2000). Denne skelnen inkluderer, at organisationsidentitet formes af ustabile karaktertræk 
og sætter opfattelser eller forståelser af organisationsidentitet i forgrunden. F.eks. kan begrebet 
adaptive instability anvendes til at forklare, at organisationsidentitet ændrer sig over tid, uden at 
organisationer af den grund mister deres sammenhængskraft, fordi identiteten tilpasser sig, så 
organisationen opleves/fortolkes som vedvarende (Gioia et al., 2013: 140). Forklaringer og 
opfattelser af organisationen følger så at sige med udviklingen.  
 
Der tales altså i et dynamisk perspektiv ikke længere om organisationsidentitet, som noget der 
er per se, men om organisationsidentitet, som noget der opleves og fortolkes i interdependente 
processer mellem interne og eksterne stakeholdere. Derfor er dynamisk organisationsidentitet 
et relationelt begreb (Pratt 2012). Det er socialt konstrueret mellem ’nogen’, som 
organisationsteoretikerne Hatch og Schultz påpeger det her; 
  
”organizational identity is not an aggregation of perceptions of an organization resting in peoples’ 
heads, it is a dynamic set of processes by which an organization’s self is continuously socially 
constructed from the interchange between internal and external definitions of the organization 
offered by all organizational stakeholders who join the dance” (Hatch og Schultz 2002: 1004).  
 
Både interne og eksterne stakeholdere er dermed med til at skabe og påvirke organisationens 
selv i en fortløbende forståelsesproces. Dermed rykkes fokus fra identitet til også at beskæftige 
sig med organisationens selvforståelse, hvilket uddybes senere i kapitlet.  
 
Det der imidlertid for afhandlingen er centralt er, at indenfor det dynamiske perspektiv, kan 
man sige, at organisationsidentitet fremstår som noget, der er til forhandling. Hvem og hvad 
dette kan være, baserer sig på forskellige antagelser, der har hvert deres fokus. Her nævnes kort 
fem forskellige antagelser, der har hver deres (store) forskningsområde indenfor 
organisationsteori:  
 
Organisationer har multible identiteter eller flere sideordnede identiteter, og man undersøger 
derfor samspillet mellem disse. Der kan være særlig fokus på medarbejderes identifikation og 
motivation (Ashforth og Mael 1989, Ashfort, Rogers og Corley 2011).  
Organisationsidentitet anskues og forhandles gennem narrativer: Her er det organisatoriske 
narrativer, som konstruerer organisationsidentiteter og diskursanalyser afdækker bl.a. 
forskellige hvordan og hvilke positioner, der diskursivt forhandler identitet (F.eks. 
Czarniawska 1998). Her også udvikling hen mod et flervokalt narrativt perspektiv på corporate 
identitetskonstruktion (Johansen 2010). 
Organisationsidentitet forhandles gennem fortolkede ligheder og forskelle, og her er individer 
og gruppers identifikation et centralt tema. Her drejer det sig om organisationens 
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selvdefinitioner og hvorledes disse påvirker organisationens handlinger (Cheney og Thomson 
1987, Ashforth og Mael 1989, Ashforth, Harrison og Corley 2008)  
Organisationsidentitet påvirkes af image, omdømme og legitimitet (Cheney og Christensen 
2001). Ligesom mediernes omtale influerer på organisationsidentitet (Deephouse 2000, 
Christensen og Morsing 2008, Kjærgaard og Morsing 2010, Chouliaraki og Morsing 2010). 
Organisationsidentitet dannes i interdependente relationer mellem kultur, identitet og image, 
og der kan undersøges, hvordan de forskellige begreber indvirker på hinanden (f.eks. Hatch og 
Schultz 2002, 2006, Ravasi og Schultz 2006, Gioia et al. 2013, Glynn og Watkiss 2013). 
 
Sammenfattende kan organisationsidentitet altså ses et relationelt begreb. Omfanget og bredden 
af de deltagere, der vil være blik for i en analyse, er afhængig af, hvilke antagelser der ligger til 
grund. I det følgende vil gennemgangen koncentrerer sig om de dele, som anskuer 
organisationsidentitet som afhængig af interdependente og dynamiske processer mellem 
interne og eksterne stakeholdere. I forhold til ovenstående liste er det altså primært de to sidste 
antagelser, som afhandlingen forfølger.  
 
Organisationsidentitet som proces 
Som gennemgået ovenfor påvirkes og udvikles organisationsidentitet i samspil mellem interne 
og eksterne stakeholdere. Organisationsidentitet bliver dermed en kontinuerlig proces, men 
som alligevel kan opleves som en form for ’flydende’ kerne for de, der afhænger af den (Hatch 
og Schultz 2004: 5). Dette paradoks mellem både at være flydende og samtidigt også en form for 
kerne, hænger sammen med et verdenssyn, hvor organisationer betragtes at være under 
fortløbende udvikling og konstant at ændre sig (Schultz et al. 2012: 1). At se 
organisationsidentitet fra et dynamisk perspektiv kan derfor også betyde, at man kan vælge en 
procestilgang.  
 
Når organisationsidentitet er en proces, er der fokus på at beskrive og forklare udviklinger, 
ændringer og dynamikker, der har betydning for organisationsidentitet. 
Ledelses- og organisationsteoretikerne Gioia og Patvardhan beskriver organisationsidentitet 
som et udtryk for flow i stedet for essens og uddyber, at ”identity is always in process, always in 

a state of ”becoming”35 (2012: 53). Fra denne procestilgang bliver organisationsidentitet altså 
også en måde at betragte de processer, som den dynamiske organisationsidentitet udvikles 
igennem, med og på baggrund af. Hvordan sådanne processer så kan beskrives giver Gioia og 
Patvardhan deres bud på her36:  

                                                        
 
35

 Udtrykket ”a state of becoming” stammer fra Tsoukas og Chia (2002). 
36

 Her henviser Gioia og Patvardhan til Van de ven og Poole 2002 og Pentland 1999. 
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For det første fortælles en historie, hvilket er en vigtig bestanddel i en procestilgang, fordi 
historier viser, hvordan begivenheder i processen kædes sammen. For det andet kan et 
processtudie bestå af række delelementer:  
1) Temporale sekvenser: Hvornår og i hvilke rækkefølge processerne opstår?  
2) Centrale aktører i identitets-’arbejdet’: Hvem er betydningsfulde som konstruktører og 
’performere’ af identitet? 
3) En genkendelig narrativ stemme: Observatør/fortolkeren viser sine refleksive 
anmærkninger. 
4) Andre indikatorer på indhold og kontekst: Et rimeligt omfang af forhistorier og andre 
forhold.  
På den måde kan processtudier af organisationsidentitet være en omfattende opgave, og hvor 
der ofte er fokus på forandringer i organisationen (Gioia og Patvardhan 2012: 58). De medgiver 
at et så bredt fokus på forandringer kan være vanskeligt at udføre. Måske derfor gennemgår 
Gioia (denne gang sammen med al. 2013) forskellige tilgange som en måde at indsnævre 
analytisk fokus på organisationsidentitet. Disse præsenteres i det følgende for at kunne 
indplacere, sortere og udvælge elementer, som vil kunne indgå i et analytisk framework inden 
for en dynamisk tilgang til organisationsidentitet.   
 

6.3.1 Perspektiver for processtudier af organisationsidentitet  

Indenfor det dynamiske perspektiv på organisationsidentitet forsøger forskere som sagt på 
forskellige måder at analysere og forklare de processer, der anses for at udvikle, påvirke og 
løbende danne og konstruere organisationsidentitet.  
Organisations- og ledelsesteoretikerne Schultz og Ravasi (2006) identificerer to primære 
strømme af forskning, dels et socialkonstruktivistisk og et social aktør perspektiv. Gioia et al. 
udvider dette til fire i 2013. Deres fire forskellige tilgange anskuer organisationsidentitet fra 
hver deres perspektiv: 1) et socialkonstruktivistisk , 2) et social aktør , 3) et institutionelt og 4) et 
befolkningsøkologisk perspektiv.  
 
1. Et socialkonstruktivistisk perspektiv 
Et socialkonstruktivistisk perspektiv medfører, at organisationsidentitet opfattes som en social 
konstruereret forhandling mellem image og kultur. Altså mellem interne og eksterne opfattelser 
af organisationen. Organisationsidentitet er altså dels selvrefererende og dels noget, som 
organisationens medlemmer definerer for at udtrykke, hvem de er som organisation – både 
overfor sig selv og over for andre (Gioia et al., 2013: 127). Ravasi og Schultz beskriver, at der er 
fokus på sensemaking og sensegiving processer, som er forbundet med den sociale 
konstruktion af identitet som fællesskabte meningsstrukturer mellem organisationens 
medlemmer (Ravasi og Schultz 2006: 436). Det betyder, at der primært analyseres på de 
samlede forståelser af organisationsidentitet, som de forhandles internt i organisationen (Ravasi 
og Schultz, 2006). Det handler bl.a. om, hvordan organisationens medlemmer konstruerer og 
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signalerer ligheder og forskelligheder, som medfører, at der dannes billeder af ’Andethed’ 
(Ybema et al., 2009:  30737) 38. Der er også træk, som genlyder af Albert og Whetten 1986, idet 
studier indenfor dette perspektiv beskriver, hvorledes organisationsmedlemmer trækker på 
forståelser af, hvad der opleves som centrale og karakteristiske træk for at skabe mening i 
forhold til deres arbejde. Ravasi og Shultz viser, at studier f.eks. analyserer, hvordan ansatte 
udvikler fælles forståelser og hvorvidt og hvordan disse medfører forandringer, der påvirker 
organisationens strategiske beslutninger. Studierne påviser, at organisationsidentitet udvikler 
sig mellem forskellige faglige medarbejdergrupper og på tværs af hierarkiske niveauer i 
organisationen (Ravasi og Schultz, 2006). Selv om de fleste empiriske studier omhandler den 
interne organisationsidentitet, er der også studier, der forholder sig til, hvordan omgivelserne 
påvirker organisationsidentitet (f.eks. Dutton og Dukerich 1991, 1995, Kjærgaard og Morsing 
2010, Kjærgaard, Morsing og Ravasi 2011). Der kan være fokus på mediernes rolle, og på 
hvordan medierne fungerer som spejl for organisationens medlemmer. Det er betydningsfuldt, 
fordi de eksterne billeder kan presse ansatte og ledelse til at sætte spørgsmålstegn ved deres 
egen opfattelse af organisationen. De eksterne opfattelser anvendes internt til kontinuerligt at 
rekonstruere organisationsidentitet (Hatch og Schultz 2002). Begrebet spejling bruges som 
metafor for disse processer, og dette vendes der tilbage til senere i kapitlet.  
 
2. Et social aktør perspektiv  
Indenfor dette perspektiv opfattes organisationsidentitet også som selvreferentiel, men til 
forskel fra det socialkonstruktivistiske perspektiv, betragtes organisationen som en enhed der 
danner påstande om, hvem de er som aktør i samfundet (Gioia et al. 2013). Perspektivet er 
udviklet på baggrund af Whettens artikel fra 2006, hvor han introducerede denne tilgang. Den 
efterfølgende forskning har udviklet tilgangen og Ybema et al. beskriver, hvorledes det sociale 
aktør perspektiv sætter fokus på, at organisationsidentitet påvirkes af, hvordan primært interne 
medlemmer fremsætter identitets-claims (påstande), der har form som labels (betegnelser) for 
organisationen. Disse forhandles mellem stakeholdere og anses for at være medkonstituerende 
for organisationens identitet. De betegnelser, som organisationen og de sociale aktører i den 
sætter på sig selv, er selvrefererende fordi de viser, hvordan organisationen i et socialt rum 
oplever sig som forskellig fra andre organisationer. Betegnelserne ses også som udtryk for, 
hvordan organisationen opfatter sig selv og hvad den står for. Organisationen betragtes som et 
samlet størrelse, dels fordi samfundet behandler organisationen, som om den var et individ bl.a. 
ved at tildele den juridisk status som en enhed (selv om den består af forskellige sociale aktører, 
så er det organisationen som helhed, der f.eks. også kan anlægges juridisk sag mod) (Whetten 
2006).  
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 Ybema et al. parafraserer her Czarniawska (1997). 
38

 Denne tilgang til organisationsidentitet minder om Herzfeld’s syn på diskursive konventioner som ressourcer, hvor han 
tilfører, at brugen af binære oppositioner som os og de Andre altid foregår i et felt med ulige magtrelationer (Frello 
2012:127) Dette betragtes fra en cultural studies-tradition, som dog ikke præger organisationsidentitetsstudier i 
organisationsteorien, der er det primære fokus her. 
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Offentligt fremsatte betegnelser kan give en tilsyneladende konsistent og legitimerende 
fortælling over for stakeholdere og kan fungere som en konstruktion af et kollektivt opfattet 

selv for, af og om organisationen39. Det er altså i de betegnelser, som der generelt forbindes med 
organisationen, at organisationsidentiteten antages at fremtræde og ikke i blot 
organisationsmedlemmernes egne fælles forståelser (Ybema et al., 2009: 5).  
 
Ravasi and Schultz (2006) viser, hvordan der i et socialt aktør perspektiv er særlig fokus på 
sensegiving, idet det handler om, hvordan organisationen kan hjælpe intenderede 
meningsdannelse og fortolkninger af de betegnelser, som associeres med organisationen. Hos 
Whetten (2006) sammenkobles dette med identifikation og han antyder, at 
organisationsidentitet kan anvendes som en form for strategisk ledelse, idet han foreslår, at der 
internt i organisationen skabes en form for guide for, hvordan organisationsmedlemmer 
forventes at fortolke og handle i forhold til organisationens prædikater. På samme måde 
anskues organisationen at have en udfordring i at hjælpe andre til at forme intenderede 
fortolkninger af de betegnelser, som organisationen associerer sig med.  
 
3. Et institutionel perspektiv 
Mens de to første perspektiver på organisationsidentitet har været anvendt og beskrevet i 
litteraturen om organisationsidentitet, benævner Gioia et al. (2013) et tredje perspektiv, som er 
opstået op gennem 00’erne. Her anses organisationsidentitet stadig som internt defineret, men 
under påvirkning af institutionelle faktorer og samfundsmæssige forhold, herunder, hvad der 
bedømmes at være acceptabelt og legitimt. Legitimitet gennemgås i et selvstændigt kapitel og 
kommenteres ikke yderligere her.  
Det institutionelle perspektiv anvender både institutionel og neoinstitutionel teori som 
forklaringsrammer for, hvordan organisationsidentitet dannes og udvikler sig, men med fokus 
på et makro-organisationsniveau, som ikke tidligere har været inddraget organisationsteori om 
identitet. Tanken er, at hvis man skal forstå makro-niveauet, er det også nødvendigt at se på de 
underliggende micro-processer, hvor individer skaber mening, fortolker, oversætter og enacter i 
organisationen. Derfor er der fokus på human agency –  forstået som evnen til at foretage valg og 
det, at man handler på baggrund af disse. Udviklingen af et institutionelt perspektiv på 
organisationsidentitet hænger også sammen med udviklingen i institutionel teori, hvor der nu 
er mere fokus på at studere nogle af de micro-strukturer, som ligger bag makrofænomener ved 
institutioner (Gioia et al., 2013). Ligeledes påpeger Gioia et al., at skiftet også medfører højere 
fokus på Scotts kulturel-kognitive søjle, hvor identitet er en af de centrale kræfter (Ibid.: 171). 
De kritiserer dog, at identitet her defineres som et sæt af identitetspåstande, og at der bør 
lægges mere vægt på, hvad der ligger i påstandene. Altså hvordan organisationsaktører forstår 
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 Ravasi og Schultz henviser her til Czarniawska, 1997; Whetten and Mackey, 2002. 
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og oplever påstandene. Samtidig er de også kritiske overfor, at der er en tendens til at se på de 
institutionelle faktorer ud fra, hvad der skaber en legitim organisationsidentitet. Omvendt 
anerkender de, at institutionelle teorier kan forklare og også har mange sammenfald med 
teorier om organisationsidentitet. Gioia et al. forventer, at videre forskning inden for specielt 
dette perspektiv vil kunne bidrage med større indsigt i både legitimeringsprocesser og 
organisationsidentitetsprocesser. 
 
4. Et befolkningsøkologisk perspektiv 
Dette perspektiv er specielt, fordi det som det eneste er baseret på et eksternt blik på 
organisationsidentitet. Identitet er noget, der bestemmes socialt og primært af de, der betragter 
organisationen udefra. Det handler primært om, hvilke branche eller industri-kategori en 
organisation tilhører, og at være i placeret i en bestemt kategori fungerer som en form for default 
code i forhold til at forstå organisationers identitet (Gioia et al., 2013: 174). Denne tilgang bygger 
på organisationssociologerne Michael T. Hannan og John H. Freemans teori om 
organisationsøkologi, der bl.a. ser udvælgelseskriterier som centralt for overlevelse (1977). De 
bruger nicheteori til at forklare, under hvilke miljømæssige konditioner en befolkning 
reproducerer sig selv (Hannan og Freeman 1989). Forståelsen af organisationsidentitet er her 
markant anderledes end de tre øvrige perspektivers:  
 
”[O]rganizational identity consists of social codes, or sets of rules, specifying the feature that an 
organization is expected to pocess. These codes represent default expectations held by audiences 
about organizational properties and constraints over properties. Perceptions of the satisfaction or 
violation of applicable codes affect the direction and strength of an audience’s social approval of an 
organization.” (Hsu & Hannan, 2005: 476) 

 
Således er organisationsidentitet forstået som underlagt forventninger hos de, der betragter 
organisationen. Gioia et al. har dog det ret centrale forbehold, at de ikke mener, at studier med 
et for eksternt blik, kan betegnes som studier af organisationsidentitet, men mere er et studie i 
image. Tilgangen til at analysere organisationsidentitet fra et befolkningsøkologisk perspektiv 
vil ofte se på clusters og prototypiske træk af f.eks. politisk, institutionel og kulturelle karakter 
ved en bestemt kategori af organisationer (Baron, 2004: 9). Indenfor denne tilgang anskues 
organisationsidentiteter at være særligt kraftfulde, når de er klare og resonante, det vil sige 
afgrænsede og med karakteristika som fortolkes som accepterede i forhold til socialt kodede 
identiteter, der består af internt afhængige regler, antagelser, overbevisninger og præmisser, 
som leder frem mod immanente handlingsmønstre (Baron, 2004: 3). 
  
Teoretikere har indenfor denne tilgang fokus f.eks. på at forklare, hvorfor nogle organisationer 
udvikler sig positivt, mens andre ikke overlever. Hannan og Freemans tese om liability-of-
newness sætter ord på den specielt sårbare situation, hvor nye organisationer skal lære at 
overleve på trods af begrænsede ressourcer (Hannan og Freemann, 1989: 85). 
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Befolkningsøkologer beskæftiger sig oftest med grupper af organisationer indenfor en bestemt 
branche, der afviger fra afhandlingens single casestudie, hvorfor tilgangen introduceres som en 
af måderne, hvorpå dynamik og forandringer i organisationsidentitet kan tilgås, men ikke  
forfølges yderligere i afhandlingen, selvom forståelsen af organisationsidentitet kunne være 
relevant i et dialogisk/forhandlet stakeholderperspektiv på organisationsidentitet.  
 

6.4 At analysere dynamiske processer af organisationsidentitet 

At beskrive dynamiske processer i organisationsidentitet kan som beskrevet ovenfor indskrive 
sig i forskellige tilgange. Gioia et al. (2013) ser mulighed for at kombinere dele fra alle fire 
perspektiver på dynamisk identitetsprocesperspektiver, og endda også det 
befolkningsøkologiske perspektiv, netop på grund af, at blikket her rettes mod organisationens 
eksterne miljø. Som Ybema et al. (2009) pointerer, kan hvert perspektiv hver for sig bruges til at 
forklarer det synspunkt, at organisationer konstruerer identitet gennem dynamiske processer. 
Ravasi og Schultz sammenkobler f.eks. et social konstruktivistisk og et socialt aktør perspektiv, 
idet de mener de komplementerer hinanden (2006). De efterspørger mere empirisk forskning, 
som kunne anvendes til at undersøge de to perspektivers samlede relevans og specielt at se 
nærmere på identitetspåstande og opfattelser af medlemskab. Men, fortsætter Ybema et al. 
(2009), i forhold til det, at organisationer også danner identitet, så går Ravasi og Schultz’s 
sammenkobling ikke langt nok i at forklare de dynamiske processer, der foregår. Ifølge Ybema 
et al. (2009) er processerne gensidigt konstituerende og indblander løbende udviklingen af 
identitet. Identitetsforståelser og identitetspåstande påvirker ikke blot hinanden, men 
konstituerer også hinanden på grund af deres gensidige forhold (Ybema et al. 2009). Ybemas 
kritik betyder, at det er nødvendigt at se lidt nærmere på identitetspåstande set fra et social 
aktør perspektiv.  
 
Identitetspåstande, kultur og legitimitet 
Det sociale aktør perspektiv er særligt relevant for afhandlingen, bl.a. fordi begreberne 
identitetspåstande og legitimitet sammenkobles. Whetten har i 2006 fastholdt, at identitet er det 
der trækkes frem, når organisationer møder ”profound, fork-in-the-road, choices”, der kan 
ændre opfattelsen af, hvem og hvad organisationen anskues som (Whetten, 2006: 221). Dette 
antages at bevares med identitetspåstande i en identitets-referende diskurs, som omhandler 
spørgsmål om hvordan, hvornår og hvorfor organisationen opfattes som sådan gennem 
organisationsmedlemmers selvdefinitioner og beskrivelser (overfor sig selv og andre). 
Identitetspåstande kan også ses når, organisationsmedlemmerne beskriver, hvad 
organisationen bør gøre ”to avoid acting out of character” (Ibid.: 221). Her skelner Whetten 
mellem forskellige tilgange, dels en kollektiv identitet, som vil se efter påstande som udtryk for 
en fælles identitet mellem organisationens aktører (f.eks. ledelse og ansatte) og dels 
organisationsidentitet, hvor organisationen opfattes som en kollektiv social aktør (ibid.). Træk 
fra individniveau af identitet kan overføres i deres funktion men ikke i form. Derfor er der også 
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tale om udtryk for organisationsidentitet, når organisationen viser/udtrykker, at den er 
forskellig fra andre, hvilket antages at ske på baggrund af princippet om optimal distinctiveness 
(Ibid.: 222). Organisationsidentitets natur, siger Whetten, er at søge at vise, hvordan 
organisationen er forskellig for andre, men der er grænser for, hvor anderledes40. Her anvendes 
kategoriske imperativer (vi er X, men ikke Y) for at vise, hvad organisationen ikke er og 
hvormed der implicit følger en passende opførsel som kollektiv social aktør (Ibid.: 223). 
Organisationens samlede fremtoning og fortolkninger af organisationen som social aktør, er der 
hvor man så at sige skal lede, hvis man forsøger at finde udtryk for organisationsidentitet:  
 
”An organizations identity denotes the kind of organization that has to this point been formed; 
organizing is the process by which organizations make themselves known as a particular type of 
social actor.” (Whetten, 2006: 224) 

 
Men noget ved organisationen anses for mere centralt end andet, nemlig det, som har vist sig at 
være generisk eller modstandsdygtig gennem tid og det som ledelse eller ansatte gang på gang 
trækker frem som et karaktertræk. Legitimitet bliver altså kædet sammen med 
organisationsidentitet på flere måder. Dels som noget der trækker en acceptabel grænse for 
organisationens anderledeshed og dels som et udtryk for, hvad der er legitime handlinger og 
påstande indenfor en bestemt identitet. Whetten gennemgår, hvordan organisationskultur er 
tæt forbundet til organisationsidentitet og Whetten sammenfatter her sit syn:  
 
”When member agents invoke elements of their organization’s culture in ways, for purposes and at 
times that are consistent with the specified uses of legitimate identity claims, then these cultural 
elements are functioning as part of the organization’s identity.” (Whetten, 2006: 228) 

 
Her anses legitimitet som indlejret i image og kultur, og som derfor har indflydelse på 
organisationsidentitet. Til trods for at de tre begreber er tæt forbundne, argumenterer Whetten 
for at anvende organisationsidentitet som det centrale begreb: ”[O]rganizational identity is the 
notion that is used, by organizational members and scholars alike, when other explanations 
simply won’t do.” (Whetten, 2006: 229) Med andre ord bliver organisationsidentitet hermed et 
begreb som opfattes som tæt forbundet til organisationskultur og image, men som alligevel kan 
vælges som fokuspunkt, hvis der søges mod at finde et styrende fortolkningskoncept som 
inkorporerer og influeres af kultur og image.  
 
Hvis identitetspåstande vælges som fokus i at beskrive og analysere dynamiske processer, 
sætter Ybema et al. (2009) pointe om henholdsvis dannelse og konstruktion af 
organisationsidentitet fokus på to forskellige fokuspunkter. Derfor vil det følgende afsnit 
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 Her henviser Whetten til organisationsteoretikeren Brewers princip (2003), om strategisk balance, der bygger på 
Deephouse (1999) og beskrives med, at ”organizations should be as different as legitimately possible”. 
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gennemgå, hvorledes forskningen i dannelsesprocesser af organisationsidentitet beskriver 
denne dynamiske delproces.  
 

6.4.1 Organisationsidentitet som dannelsesproces 

Identitetsdannelse antages at ske i en proces, hvor der blandes eksterne og interne påvirkninger 
(Gioia et. al 2013: 182). Men der er ikke tale om, at det er de eksterne, som dermed er 

bestemmende for, hvilken dannelse der sker (Ibid.). Kultur i samfundet og organisationskultur41 
har betydning. Meget kort sagt, så kan alt stort set siges at have betydning for 
dannelsesprocesser, som det også forsøges ses udtrykt med Scotts tre institutionelle søjler. Men 
også individniveauet tillægges betydning. F.eks. hvilke mennesker og ledelse organisationen 
består af, der alle har deres egen historie i forhold til organisationen og som tidligere 
medlemmer af andre organisationer (Gioia et al., 2013: 164). Ifølge Gioia et al. (2013), er der 
relativ lidt forskning, der har beskæftiget sig med organisationsidentitetsdannelse i et dynamisk 
perspektiv, men dog findes der f.eks. Kornberger 2007, Ashforth, Rogers og Corley 2011, Gioia 
et al 2010.42 Det sidstnævnte studie er et omfattende empirisk casestudie, der følger dannelse og 
opbygningen af en ny universitetsorganisation over ni år. Forskerne identificerer en række 
nedslag, som var centrale for organisationens identitetsdannelse og disse sammenfattes i 
følgende dimensioner:  
1) En kognitiv dimension, som bl.a. består af det, at organisationen udformer en vision, hvordan 
medlemmerne af organisationen nærmer sig konsensus og integrerer legitimerende feedback 
fra omgivelserne. 
2) En verbal og diskursiv dimension, som bl.a. består af beskrivelser af meningsvakuum (som 
opstår når organisationen er lost og ikke ved, hvordan de skal forstå sig selv). Meningsvakuum 
kan også opstå, når der opleves kontraster i forhold til det der opleves og de identitetspåstande 
der fremsættes.  
3) En handlingsdimension, som hovedsagelig består af medlemmers beskrivelser, som 
diskuterer, hvordan organisationen opnår mest mulig særpræg. Her ses også de handlinger, 
som organisationen burger for at vise grænser i forhold til andre identiteter. (Gioia et al 2010: 
40) 
 
Det at studere organisationsdannelsesprocesser sammenlignes med at studere andre studier af 

organizing43. De sammenfatter en konceptuel model over, hvordan organisationens opfattelser af 
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 Gioia et al sammenligner Edgar Scheins niveau af grundlæggende antagelser til egentligt at være organisationens identitet 
(2013: 176), hvilket viser, at Gioia et al. har et funktionalistisk ståsted for at betragte organisationsidentitet.  
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 Czarniawska og Wollf 1998 er også et centralt studie, men det er ikke medtaget på grund af deres narrative tilgang.  
43

 Organizing forstås her som følger: ”Organizing itself is embodied in written and spoken texts […] reading, writing, 
conversing, and editing are crucial actions that serve as the media through which the invisible hand of institutions shapes 
conduct” (Weick, Sutcliffe and Obstfeld, 2005: 409). 
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de forskellige områder i dimensionerne, og hvordan de er forbundne og påvirker hinanden. 
Dette er ikke nødvendigt for afhandlingen og gennemgås ikke yderligere. 
 
Studier af dynamikker mellem eksterne og interne processer af organisationsidentitetsdannelse 
på et organisationsniveau, er indtil videre på et teoretisk niveau, påpeger Ybema et al. 2009. 
Som f.eks. hos ledelses- og organisationsteoretikeren Michael G. Pratt (2012), der forestiller sig, 
at identitetsdynamikkerne også er under indflydelse af eksterne aktører, der kræver noget og 
tildeler andet til organisationsidentitet. Organisationer ønsker noget, genspejler i forhold til 
forventninger og bestemmer sig for at acceptere eller afvise bestemte forventninger. Den proces, 
mener Pratt, former synet på organisationen blandt stakeholdere. Fra et lignende eksternt 
perspektiv opfattes organisationsidentitet som et af flere filtre, som organisationen anvender til 
at fortolke modsatrettede logikker (Greenwood et al., 2001).  
 
Gioia et al. (2013) og efterspørger mere viden om organisationsidentitetsdannelse, gerne i en 
branche som oplever vedvarende turbulens og medfølgende konfliktende logikker. De 
anerkender, at dette ikke er ligetil, for selvom de mener, at identitetsdannelsesprocesser ideelt 
skaber fælles identitet på organisationsniveau, involveres der også løbende 
identitetskonstruktion, der betyder, at organisationsidentitet konstant fornyes, idet identitet 
bekræftes dels gennem daglige interaktioner og dels ved kontinuerligheden af praksisser44. 
Ydermere er dannelsesprocesser påvirket af eksterne kræfter. De kan have en performativ 

karakter45 ligesom der også er en os og dem diskurs i forhandlingerne af identitetspåstande  
både internt i organisationen, men også mellem interne og eksterne stakeholdere (Gioia et al., 
2013: 166). Sammenhængen mellem identitetsdannelse og –konstruktion gør, at de to processer 
er således ikke let at skille ad, for de konstituerer gensidigt hinanden i en løbende proces.  
Denne relationelle tilgang til identitet som gensidigt konstituerende mellem dannelse og 
konstruktion genfindes i ældre social psykologisk teori/ældre sociologi. Derfor gennemgås 
nogle centrale aspekter herfra med særlig fokus på selvet fremfor identitet. Dette fungerer som 
optakt til nogle af de organisationsteoretikere, som forsøger at forklare og analysere 
konstruktion af organisationsidentitet. Hermed bevæger vi os nedad i modellen fra 
begyndelsen af kapitlet (se model 11).  
 

6.4.2 To inspirationskilder fra ældre sociologisk og socialpsykologisk teori 

Indenfor et relationelt og dynamisk syn på organisationsidentitet bygger forskere (f.eks. Hatch 
og Schultz 2002) på den amerikanske sociolog George Herbert Mead. Mead kan ses som 
grundlaget for en konstruktivistisk forståelse af identitet (Glavind Bo, 2007). Her er Meads’ teori 
om selvet central og specielt hans idé om et todelt selv. For det første er selvet en social 
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 Gioia et al. bygger her på Czarniawska og Wolff 1998. 
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størrelse. Selvet konstitueres via social interaktion og dermed også gennem de fællesskaber, 
individet indgår i. Et individ har altså dels en bevidsthed om sig selv, som er afhængig af 
omgivelsernes opfattelser af sig. Selvet bliver derfor en todelt position af både subjekt og objekt 
på en gang. Mead kalder dette selv for jeg og mig. Som Mead forklarer det:  
 
”The ”I” is the response of the organism to the attitudes of the others; the ”me” is the organized set 
of attitudes of others which one himself assumes. The attitudes of others constitute the organized 
”me”, and then one reacts toward that as an ”I”.” (Mead, 1934: 175)  
 
Refleksion gør individet i stand til at tilpasse sig skiftende omgivelser. Selvet er dermed også 

foranderligt og uden fast kerne, men en kontinuerlig proces i forhold til omgivelserne46. Således 
har omverdenens forventninger og opfattelser hos individets jeg, betydning for det mig, som 
møder verden. Med følgende eksempel sætter Mead det relationelle jeg/mig-selv forhold i 
refleksivt samspil med det omgivende samfund:  
 
”Consider a politician or a statesman putting through some project in which he has the attitude of the 
community in himself. He knows how the community reacts to this proposal. He reacts to this expression 
of the community in his own experience - he feels with it. He has a set of organized attitudes which are 
those of the community. His own contribution, the ”I” in this case, is a project of reorganization, a project 
which he brings forward to the community as it is reflected in himself. He himself changes, of course, in 
so far as he brings this projects forward and makes it a political issue. There has now arisen a new social 
situation as a result of the project which he is presenting. The whole procedure takes place in his own 
experience as well as in the general experience of the community.” (Mead, 1934: 187)  
 
Denne genspejlende reaktion på andres opfattelser bliver internaliserede og ændrer både egne 
og andres opfattelser af det, der tales om og får betydning for handlinger. I forhold til 
organisationsidentitet er dette relevant, både fordi centrale relationelle modeller bygger videre 
på Meads idé om det todelte selv, men også fordi det lange citat fra Mead kan ses som et 
eksempel på en lyttende udviklingsposition, hvis det overføres på organisationers identitet.  
 
Den anden centrale teoretiker bag organisationsidentitetsteoriens anvendelse af 
socialpsykologien er den social psykologisk inspirerede sociolog Charles Horton Cooley. Han 
introducerede idéen om, at identitet er baseret på et ”looking glass self” som her oversættes 
selv-spejle. Cooley beskriver denne proces som følger: ”A social self of this sort might be called 
the reflected or looking-glass self: Each to each a looking-glass Reflects the other that doth pass” 
(Cooley, 1923: 84). Cooley fremfører, at den som et individ opfatter at være, er påvirket af 
individets opfattelse af omgivelsernes forventninger, bedømmelser og de forskellige selv-
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 Frello anfører, at Richard Jenkins har ført dette endnu videre til også at gælde kollektiv identitet, hvor: ”Fællesskaber står 
også overfor hinanden og spejler sig i hinandens blikke” (Frello, 2012: 75) 
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billeder individet opfatter der figurerer blandt omgivelserne. Cooley beskriver en sådan 
refleksionsproces som bestående af tre hovedelementer:  
1) Forestillingen om vores fremtræden, som den opfattes af andre.  
2) Forestillingen og andres vurdering af den fremtræden.  
3) En form for selvfølelse, som f.eks. følelse af stolthed eller ydmygelse. Individet ser sig 
selv repræsenteret og fortolket i andres gengivelse og beskrivelser og danner på baggrund 
heraf sit jeg-billede. Som Cooley forklarer det her: 
 
”The comparison with a looking-glass hardly suggest the second element, the imagined judgment, 
which is quite essential. The thing that moves us to pride or shame is not the mere mechanical 
reflection of ourselves, but an imputed sentiment, the imagined effect of this reflection upon 
another’s mind.” (Cooley, 1923: 184) 

 
Det er altså tale om vurderede selv-billeder, fordi den der ser, fortolker og reagerer på det sete i 
forhold til andres vurdering, på forestillingen om vurderingen og endelig også på en selvfølelse 
som en form for reaktion.  
 

6.4.3 Organisationsidentitet som konstruktionsproces  

Som nævnt kan dynamikker i organisationsidentitet anskues ud fra en dannelses- eller en 
konstruktionsoptik. Men der er forskere, der forsøger at arbejde videre med et mere samlet 
billede med inspiration jeg-spejlbilledet fra Cooley samt Meads todelte selv. Hatch og Schultz 
har udviklet en model over de dynamiske processer i organisationsidentitet. Som tidligere 
nævnt, så beskriver Hatch og Schultz, at identitet konstrueres i et flux af interdependens 
mellem kultur og image. Dette illustreres i Hatch og Schultz’ model, der er inspireret af Meads 
jeg/mig opdeling af selvet og Dutton og Dukerich (1991, 1994), som først introducerede 
begrebet spejling i litteratur om organisationsidentitet.  I den nedenstående model er Meads 
’jeg’ grundlaget for den venstre kultur/identitet-dynamik, mens hans ’mig’ illustreres i 
identitet/image-dynamik: 

 
Figur 12. How the organizational ”I” and ”me” are constructed within the processes of the Organizational Identity 

Dynamics Model (Hatch og Schultz 2002: 991) 
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Modellen viser Hatch og Schultz’s forståelse af identitet som det organisationnelle selvbillede, 
der genereres gennem spejlingsprocesser (2002). Hatch og Schultz opfatter 
organisationsidentitet som en sensemaking proces, der også består af spejling (mirroring) fra 
organisationens image. Identitet er her placeret centralt og spejler organisationens image 
(andres billede af organisationen), ligesom identitetens udtryk påvirker andres opfattelse. 
Organisationskultur påvirker organisationens identitet, ligesom kulturen er påvirket af 
organisationsidentitet i en iterativ proces, som Hatch og Schultz sammenligner med en 
fortløbende konversation eller dans (Hatch og Schultz, 2002: 991). At organisationens ’jeg’ 
opstår gennem forholdet mellem kultur og identitet, ses således ses som en kulturel 
sensemaking proces, der er selvfokuseret (Fiol et al. i Hatch og Schultz, 2006: 383). Forholdet 
mellem identitet og image relaterer organisationens omgivelser og organisationens ’mig’. 
Gennem denne videreudvikling af Meads tænkning, påpeger de en mulig fare ved dynamikken 
i organisationsidentitet: En organisation kan være i overensstemmelse med de identitetskrav, 
som organisationskulturen opfattes at stille til organisationen, i en grad, så den har overtaget i 
konstruktionen af organisationsidentitet. Dette får Hatch og Schultz til at tale om en 

narcissistisk og selvreflekterende47 organisation, som mest spejler sig i sig selv og ikke er i stand 
til at være lyttende/modtagelig overfor omgivelsernes krav. Omvendt kan en organisation 
være så optaget af omgivelsernes forventninger, at organisationens interne og kulturelt 
betingede ’jeg’ overses i bestræbelserne på at imponere og opbygge et positivt image (Hatch og 
Schultz, 2006). Som det ses i modellen her, bliver organisationen i så fald hyper-adapterende, 
grænsende til det selvudslettende:  

 
Figur 13. Sub-dynamics of the Organizational Dynamics Model and their potential dysfunctions (Hatch og Schultz, 

2002: 1006) 

 

                                                        
 
47

 Selvreflekterende her anført i betydningen, selvspejlende og ikke nødvendigvis selvreflekteret i betydningen velovervejet eller 
nuanceret.  
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Ud fra dette kan man opfatte de forskellige stemmer i og omkring en organisation, som 
deltagere i konstruktionen af organisationsidentitet. Som det fremgår i (begge) modeller viser 
Hatch og Schultz fire delprocesser, som konstruerer organisationsidentitet:  
 
Hyper-adaption: 

1) Mirroring (spejling): Organisationsidentitet afspejler eksternt image. 
2) Impressing (gøre indtryk på): Identitetsudtryk efterlader indtryk hos (eksterne) 

andre. 
Narcissisme:  

3)   Reflecting (genspejling): Identitet indlejres i kulturelle forståelser. 
4)   Expressing (give udtryk for): Kulturen udtrykkes gennem identitetspåstande.  

 
På denne måde kan organisations identitet defineres som et multifacetteret begreb, som 
konstrueres i et samspil mellem ydre og indre indtryk og udtryk, der kontinuerligt spejler og 
genspejler hinanden på baggrund af både organisationens kultur og image.  
 
Imidlertid synes Hatch og Schultz’s model ikke eksplicit at inddrage dannelsesprocesser. Denne 
kommentar kan udbygges ved f.eks. at fremdrage Hatch og Schultz’s eksterne blik, hvor de har 
særligt fokus på eksterne medier omkring organisationen. Som Chouliaraki og Morsing skriver, 
er det i, forhold til en multifacetteret definition af organisationsidentitet, stadig ubeskrevet, 
hvordan mediation spiller med i den symbolske proces af identitetskonstruktion inde og uden 
for organisationen (Chouliaraki & Morsing 2011). Dette fravær, mener de er paradoksalt, når 
organisationsidentitet anskues at bestå af multible kommunikative handlinger, der spreder sin 
rækkevidde til at omfatte alle stakeholderes interesser, inklusiv ledere (strategi), kunder 
(marketing), organisationsmedlemmer (organisationsstudier) og alle andre stakeholdergrupper 
(Schultz et al. 2009: 9). Omfanget og spændvidden af sådanne kommunikative handlinger 
gengiver konstruktion af organisationsidentitet som en medieret proces (Chouliaraki & Morsing 
2011: 8). Identitetskonstruktion for en organisation anskues således til at være en medieret 
proces i sig selv, men også selv påvirket af mediernes omtale af organisationen. Medierne kan 

ses som en generel kilde til symbolske definitioner48, som forårsager, udbreder og legitimerer 
organisationsspecifikke meninger om, hvem vi (organisationen) er og hvad vi står for 
(Chouliaraki & Morsing 2011: 9). Med Chouliaraki og Morsings forståelse af mediation opfattes 
forholdet mellem organisation og medier også som en proces, hvor begge instanser deltager i 
dannelse af organisationsidentitet, der således konstrueres i et dynamisk samspil49.  
 
                                                        
 
48

 Chouliaraki og Morsing henviser her til Silverstone 2004. 
49

 Denne forståelse af samspillet mellem organisation og medieomtale leder tillige mod begrebet om autokommunikation, 
(Morsing & Christensen 2008: 22), hvor en organisations kommunikation til eksterne stakeholdere også høres af interne 
stakeholdere. 
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Man kan sige derfor sige, at stakeholdere i og omkring en organisation på hver deres måde 
stiller identitetspåstande, der har en selv-billede-funktion. Dermed synes det at være vanskeligt 
at adskille dannelse og konstruktion, hvis identitet forstås som en fortløbende proces mellem 
interne og ekstern indflydelse. Alligevel er der forskel på, hvilken proces der trækkes frem og 
her vælger Hatch og Schultz altså at fokusere på konstruktionsprocesser. Det kan undre, at 
Hatch og Schultz model ikke skelner mellem selv og jeg billeder, da de netop bygger på tidlig 
social-psykologisk teori, som adskiller identitet fra selv. At identitet i stedet alene sættes i 
midten, får organisationens selv-opfattelse til at stå som en proces mellem kultur og identitet, 
hvor den selvoptagede organisationen spejler sig i selv. Dermed er selvoptagelse en fare, som 
de påpeger, men de taler altså ikke konstruktion af organisationens dynamiske selv i modellen. 
Derfor gennemgås i det følgende en anden relevant teori, som har også har 
konstruktionsprocesser i forgrunden. Den udmærker sig ved specifikt at inddrage 
identifikation. Som gennemgået under afsnittet om dynamisk organisationsidentitet er 
identifikation relevant i forhold til identitetspåstande og et social aktør perspektiv, men som vi 
skal se i det følgende altså også for konstruktion af organisationsidentitet. 
 

6.4.4 Organizational identity Construction  

Organizational Identity Construction (OIC) kan på dansk oversættes 
organisationsidentitetskonstruktion og er i det efterfølgende benævnt OIC i tråd med 
litteraturen. Men hvad er OIC? Det er et begreb som blev introduceret af ledelsesteoretikeren 
Susanne G. Scott og marketingsteoretikeren Vicki Lane i deres artikel i Academy of 
Management Review (2000). De forsøger med begrebet at integrere teorier om 
organisationsidentitet og -identifikation. Definitionen lyder som følger:  
 
“We define OIC as the processes, activities, and events through which organizational identity 
becomes specified in the minds of organizational managers and stakeholders. OIC is dynamic, 
reciprocal, and iterative in nature, and it involves managers' and stakeholders' reflection on the 
meaning of organizational events, policies, and actions; the construction and presentation of 
organizational images; the interpretation of identity-relevant feedback; and cognitive reconstruction 
activities.” (Scott og Lane, 2000: 45) 

 
I deres model ses, hvordan de forestiller sig, at stakeholderes tilbagemeldinger og opfattelser af 
organisationen kontinuerligt er med til at skabe organisationens identitet i samspil mellem 
stakeholdere og en organisations ledelse, gennem dens ønskede image: 
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Figur 14. Organizational Identity Construction model (Scott og Lane, 2000: 45) 

 
De trækker på impressions management teori, ved ikke at opfatte omdømmeledelse som et 
strategisk værktøj, men som en måde at opdage organisationens virkelige selv, som de 
udtrykker det (Scott & Lane, 2000: 45). Dette er også deres måde at overkomme diskussionen 
om, hvorvidt organisationsidentitet konstrueres internt, og de framer i stedet 
organisationsidentitet som en fælles konstruktion mellem stakeholdere og organisationens 
ledelse (Ibid.: 55).  
 
Med henvisning til Hatch og Schultz påpeger Scott og Lane, at ”symbolic, value-based 
construction are becoming increasingly intertwined […] but theory is lagging in describing the 
processes through which this happens” (Ibid.: 58-59). De forsøger med deres model og 
framework at forbedre forståelsen af og guide empirisk forskning om OIC og stakeholder 
identifikation (Scott og Lane, 2000: 59). Således er modellen en tænkt model, der baserer sig på 
stakeholderteori, omdømmeledelse og organisationsteori og som sådan en måde, hvorpå 
organisationens omdømme og image er tænkt ind som en del af det, der er med til at skabe 
organisationsidentitet uden at det behandles empirisk. 
 
Legitimitet er et centralt begreb i OIC modellen, og det kobles også med omdømmebegrebet. De 
påpeger, i den forbindelse, ”[p]eoples perceptions of organizations are not simply descriptive 
statements of organizational features, attributes, and characteristics but also valuations[50] 

                                                        
 
50

 Ligesom hos Cooley’s ’looking-glass self’, selv om Scott og Lane nu ikke henviser hertil.   
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relative to cultural values, definitions and meanings” (Ibid.: 49) og i identifikationsprocesser er 
opfattelser af, hvad der skaber organisationslegitimitet således centralt. I modellen er den 
opfattede legitimitet af organisationens ønskede image således medbetydende for, hvorledes 
stakeholdere opfatter organisationen:  Legitimitet behandles for sig i et selvstændigt kapitel i 
afhandlingen, men er altså også medtaget i OIC modellen. 
 
Scott og Lane gennemgår en række mekanismer, hvorigennem organisationens ledelse 
rekonstruerer organisationsidentitet: ”There is ample evidence that, under threat to 
organizational identity, managers initially focus cognitive resources on mounting defense 
through verbal accounts and justifications” (Scott og Lane, 2000: 53). Eller ved at ”deflecting 
attention away from negative evaluated organizational attributes to alternative attributes in 
which they perform better.” (Ibid.) I OIC frameworket er der dermed særlig fokus på ledelsen 
og dens reaktioner overfor stakeholderes bedømmelser og forventninger. Det begrunder Scott 
og Lane med, at det er ledelsen, som hører den kakofoni af stemmer, der hver kræver, at det er 
deres bestemte værdier, opfattelser og behov som høres (Scott og Lane 2000: 54) 
De beskriver, at det også i egalitære organisationer er lederen, som påtager sig det primære 
ansvar for at lede organisationens identitet, og det er også lederens definitioner organisationen 
affinder sig med, siger Scott og Lane. De spekulerer på, om det er lederens villighed og evne til 
netop dette, som adskiller karismatiske ledere fra andre.51 (Ibid.: 56)  
 
Hvis man skal tage alvorligt, at OIC er en dynamisk og reciprok proces blandt stakeholdere, 
kan det kritiseres, at medarbejderne udelades i Scott og Lanes model. Scott og Lane indrømmer, 
at deres store fokus på ledelsen kan kritiseres og det giver netop også anledning til at sætte 
spørgsmålstegn ved ledelsens absolutte særstatus i forhold til at konstruere 
organisationsidentitet. Jf. stakeholderkapitlet kan medarbejder og mellemmænd også tænkes at 
have indflydelse. Dette forhold medtænkes dog ikke i Scott og Lanes model. Scott og Lane 
forsvarer deres fokus på ledernes rolle med, at det netop er lederen, der har ansvaret for at 
italesætte og sætte organisationen i scene (gennem formuleringer og handlinger som udtryk for 
et ønsket image) og dette er ikke en forventning af medarbejderes rolle i en organisation (Scott 
og Lane, 2000: 56). At Scott og Lane har fokus på ledelse af organisationsidentitet, retfærdiggør 
dog deres valg i den sammenhæng.  
 
I en senere videreudvikling af OIC-processer (2007) medtager Scott og Lane, hvad de kalder et 
micro-niveau ved også at medtage individuelle opfattelser af billeder af organisationen, som de 
bliver reflekteret tilbage af stakeholdere. Her taler de bl.a. om organisationens selvbillede og 
selvtillid, men har her et identifikationsfokus ud fra et neuralt netværksperspektiv, som ikke 
medtages her i afhandlingen. Men deres begreb om organisatorisk selvtillid er interessant, 
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 Scott og Lane påpeger, at dette er foreslået af Gardner and Avolio (1998).  
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hvorfor jeg tager jeg dette med herfra, ligesom deres betragtninger om ledelsens særstatus også 
er interessante.   
 
OIC og identitetspåstande 
OIC behandles også af organisationssociologen Ebony Bridwell-Mitchell og professor i 
entrepreneurship Stephen Mezias (2012). De identificerer, at OIC kan deles op til at bestå af fem 
typer af identitets-påstande, som hver især kobler identitet og opnåelse af legitimitet blandt 
ansatte i organisationen under forandringer i organisationen. Deres fem typer af 
identitetspåstande i organisationer fremlægges her: 
 
Fremtidige påstande, som anvendes for at re-orientere de ansattes opmærksomhed fra hidtidige 
opfattelser af identitet frem mod andre mere lovende udsigter. Det kan udmøntes i at fravælge 
og udtrykke, hvad organisationen ikke er/skal være længere. (Bridwell-Mitchell og Mezias, 
2012: 198) 
Symbolske påstande, som er ledelsens anvendelse af symboler, hvor der kobles en fortolkning. 
F.eks. at organisationen skal være i top ti, som er en symbolik, der lader plads til 
medarbejdernes egne fortolkninger af, hvad top 10 er og inden for hvilke områder top-ti’en 
vurderes.    
Karakterpåstande, hvor ledelsen beskriver, hvilke karakteristika organisationen skal søge at 
understøtte. Her henviser de til Czarniawska-Joerges (1998: 198), der beskriver 
karakterpåstande som en kontinuerlig narrativ proces og navngivning, der ligner den 
autobiografiske genre. Karakterpåstande er altså selvbeskrivelser, som sigter mod at skabe 
kognitiv legitimitet. Flere og modstridende karakterpåstande kan opstå, når en organisation har 
multible identiteter, hvilke kan forvirre ansatte (Bridwell-Mitchell og Mezias, 2012: 200) 
Positive påstande, som er baseret på det, at organisationen her viser, hvilke sociale grupper, 
man ønsker at kunne blive anset som medlemmer af, idet de ansatte så antages at ville forsøge 
leve op til de normer, der er indenfor gruppen. Man trækker her de positive træk ved 
organisationen frem, som man ønsker at dyrke fremadrettet (Ibid.: 201) 
Sociale identitetspåstande: Her forsøges at tale til ansattes vi-følelse, og at organisationen er og 
står sammen. Det er de prototypiske træk ved den sociale gruppe, som gøres mere synlige for at 
fremhæve de specielle træk og det der er karakteristisk ved dette ’vi’. (2012: 201-202) 
 
Sammenlagt fremlægger Bridwell-Mitchell og Mezias altså identitetspåstande som 
legitimeringsstrategi overfor ansatte i forhold til at skabe opbakning blandt ansatte igennem 
forandringsfaser. Dette er ikke formålet med afhandlingen her, men deres tilgang udvider 
identitetspåstande, som de tilgås fra en social aktørtilgang. Det der også er interessant er, at 
begrebet rolle også bliver anvendt. De forskellige påstande, foreslår Bridwell-Mitchell og 
Mezias, anvendes bevidst, når ledelsen forsøger at anvende OIC som en måde at forandre 
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organisationsidentitet og forsøge at skabe opbakning til nye roller og rutiner, som ledelsen 
forsøger at opbygge.  
 
Der er således et sammenfald af, at identitetspåstande er aktive indenfor både dannelses- og 
konstruktionsdynamikker af organisationsidentitet, og sammenfaldet synes at dreje sig om 
roller og identifikation. Men hvordan disse begreber kan siges at hænge sammen, gennemgås i 
det følgende ved at først at inddrage social identitetsteori. 
 

6.5 Social Identitetsteori 

Social identitetsteori blev introduceret af socialpsykologerne Henri Tajfel og John Turner 
gennem en række artikler i 1970-80’erne. Social identitetsteorien anvendes og er centralt for 
udviklingen af det, man kan kalde et relationelt paradigme indenfor organisationsidentitet, og 
er placeret i den nederste cirkel i den model, som vi så fra Cornelissen et al i begyndelsen af 
kapitlet. Begrebet forkortes her til SIT, og der fokuseres især på individniveauet. I forhold til 
identitetspåstande er SIT specielt relevant, idet man her forholder sig til selvdefinitioner, som 
noget tillært gennem andres svar på bestemte sociale interaktioner. Denne selv- og de andre-
optik bygger på bl.a. på Cooley og Mead, som vi så begge mener, at det er gennem interaktioner 
og relationer med andre, at individer tillærer sig bestemte socialt konstruererede 
identitetspåstande52. Dermed træder den symbolske interaktionisme også frem, hvor mening 
ikke er givent, men udvikles på basis af verbale og nonverbale interaktioner mellem individer. 
SIT er et stort selvstændigt felt og i det følgende udvælges de mest relevante for kapitlets 
argument.  
 
Et centralt begreb i SIT er rollebegrebet. Her taler man om rollebaserede identiteter ved at 

trække på identitetsteori og opfatter således roller som udtryk for forhandlede identiteter53. 
”Ved at fastholde betydninger, forventninger og ressourcer, som forbindes med en rolle, 
fastholder rolleidentiteter de komplekse indbyrdes forbindelser af sociale strukturer” (Stets og 
Burkes, 2000: 227). Imidlertid indtager individet både en bestemt rolle, men vurderes dermed 
også at tilhøre en bestemt gruppe. Rolleidentitet og sociale identiteter antages at influere på 
individets selvopfattelser og handlinger. Der tales derfor om, at rolleidentiteters krav helst 
afbalanceres i forhold til de personlig identitetskrav, og hvis der er for langt imellem disse, kan 
det ledes til frustration og ubalance hos individet (Stets og Burkes, 2000: 229).  
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 Ashfort og Mael henviser til Van Maanen 1979 for denne pointe.  
53 

Stets og Burkes gennemgår, at forskningen indenfor identitet på et individniveau har vist, at det kan have forstyrrende 
effekt, når f.eks. fædre begynder at påtage sig roller, der traditionelt performes af mødre Stets og Burkes referere her til 
Ellestad og Stets (1998). 



 

 

91 

Synlighed (salience) 54 er endnu et centralt tema. Her i betydningen af, at sandsynligheden af, at 
en identitet aktiveres i en bestemt situation, skelnes fra det at den udspilles (activation) (Stets og 
Burkes, 200: 230). Der kan under forskellige påvirkninger tales om et synlighedshierarki. Et 
sådant hierarki handler om, hvilken rolle et individ vil enacte i situationer, hvor mere end én 
rolle vurderes at være hensigtsmæssige. De højt placerede roller vil ofte blive udspillet 
uafhængigt af situationen og som udspillede roller medfører dette en ny situation. Den man 
’plejer at være’, vil for eksempel være placeret højt i rollehierarkiet og fungerer tillige som en 
form for selv-verificering (Stets og Burkes, 2000: 231).  
 
Man kan spørge om det er muligt at overføre teori udviklet på et individniveau til et 
organisationelt niveau? Med reference til et Richard Jenkins citat besvarer Hatch og Schultz 
dette spørgsmål: ”… the individually unique and the collectively shared can be understood as 
similar (if not exactly the same) in important respects…and the processes by which they are 
produced, reproduced and changed are analogous” (Jenkins i Hatch og Schultz, 2004: 380). 
Således accepteres det i organisationsidentitetsteori, at f.eks. Meads teorier og anden 
identitetsteori udviklet på et individniveau kan belyse identitetsprocesser mellem interne og 
eksterne definitioner af en organisation (Hatch og Schultz, 2006: 381). 
 
Det, at Hatch og Schultz refererer Jenkins, medfører også, at det er relevant at nævne, at han 
hellere taler om identifikation i stedet for identitet, hvilket han definerer som følger: ”[D]e 
måder, hvorpå individer eller grupper adskiller sig i deres sociale relationer i forhold til andre 
individer eller grupper. Identitet drejer sig om at vide, hvem der er hvem […]. Det er den 
systematiske betydningsdannelse og etablering af relationer, kendetegnet ved lighed og 
forskellighed mellem individer, mellem grupper og mellem individer og grupper.” (Jenkins, 
2006: 29 i Frello, 2012: 75). Hos Jenkins er identifikation altså et nøgleord. Men i social 
identitetsteori taler man også om kategorisering af ind- og ud-grupper som en måde at 
undersøge, hvilke former for identifikation, der forekommer hos medlemmerne af en 
organisation og hvorfor.  
 
Identifikation med en bestemt gruppe, kan således siges at være ensbetydende med, at der også 
knyttes bestemte forventninger an i forhold til de identitetspåstande, som stakeholdere 
fremsætter om organisationen. Dermed forsøges det at vises, at identifikation kan have en 
central plads i en analyse af dynamikker i organisationsidentitet. Som sådan fremstår 
identifikation her som en proces, der finder sted blandt organisationens medlemmer.   
 

                                                        
 
54

 Salience – eller fremtrædenhed kan også forstås på en anden måde. Indenfor et individniveau i identitetsstudier kan det 
nemlig betyde den sandsynlighed, der er for at en identitet bliver aktiveret i en situation. En synlig social identitet er et 
psykologisk redskab for at øge påvirkning på opfattelser og handlinger af det at være medlem af en bestemt gruppe (Stets og 
Burkes, 2000: 229) 
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Med social identitetsteori bliver det også tydeligt, at identifikation kan adskilles fra 
kategorisering, idet det her er en grundantagelse, at mennesker klassificerer sig selv og andre i 
forhold til bestemte sociale kategorier (f.eks. alders, religion eller hvorvidt individet er medlem 
af en bestemt organisation (Tajfel og Turner 1985). Som ledelsesteoretikeren Blake Ashforth og 
erhvervspsykologen Fred Mael beskriver det, indgår prototypiske træk og stereotyper i, 
hvorledes kategorier defineres af individet (Turner 1985). Kategoriseringer har to funktioner: A) 
individet ordner omgivelserne og ’de andre’ ud fra kategorierne og B) individet definerer sig 
selv i forhold til omgivelserne (hvad man f.eks. i hvert fald ikke er) (Ashforth og Mael 1989). 
Der identificeres ind- og ud-grupper som en måde at undersøge, hvilke former for 
identifikation, der forekommer hos medlemmerne af en organisation og hvorfor. Derfor er der 
en tendens til, at  
 
”social identity theory deals with intergroup relations. That is how people come to see themselves as 
members of one group/category (the in-group) in comparison with another (the out-group) […] 
Having a particular social identity means being at one with a certain group, being like others in the 
group, and seeing things from the group´s perspective”. (Stets og Burkes, 2000: 226) 
 
Kategorisering kan altså ses som noget, der sker på baggrund af stakeholderes vurderinger af, 
hvorvidt en organisation passer ind i en bestemt gruppe af organisationer.  
 
Hvorvidt analysefokus for afhandlingens kvalitative analyser kan siges at være identitets- eller 
identifikationsprocesser, er et valg, der som det følgende afsnit skal være med til at afklare. 
 

6.6 Identitet eller identifikationsproces?  

Gennemgangen af litteratur om organisationsidentitet har vist, at der her er skabt et voksende 
teoretisk felt. Goia et al. funderer i en artikel over, hvorfor emnet har genereret så omfattende 
studier og svarer:  
 
”The idea simply resonates. It resonates with people in organizations, and it resonates with those of us 
who study organizations. It resonates because it constitutes the most meaningful, most intriguing, 
most relevant concept we deal with in both our personal and organizational lives. Identity is about us 
- as individuals and as organizational members – and it enquires into the deepest level of our 
sensemaking and understanding. When you study identity you are delving into the inner reaches of 
yourself and your subject of study.” (Gioia et al. 2013: 125)  

 
Det, at organisationsidentitetsstudier bliver sammenlignet med analytikerens selv og eget 
organisatoriske liv, giver anledning til en kritisk og opsummerende bemærkning. Gioia et al. 
kalder dette for resonans, når der i organisationsidentitetsstudier er spor af analytikerens egne 
erfaringer.  En sådan resonans mener jeg, kan være en medfølger af at fokusere på identitet. 
Organisationsidentitet er også en optik, hvorigennem bestemte karaktertræk ved 
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organisationen kommer til at stå frem. En organisation er ikke et individ, men en samling af 
mennesker, som gennem et kontraktuelt forhold er forankret i en institution, der skal (og 
forhåbentlig også har lyst til) at løse et eller flere bestemte formål. Alligevel er der en mange 
fællestræk mellem organisationer og individer f.eks.: 1) begge udvikles over tid, 2) begge står 
over for kontinuerlige valg og påvirkninger, 3) begge er medlem af sociale grupperinger, 4) 
begge kan underlægges konsekvenser, når stakeholdere opfatter at normer og regler 
overskrides af den pågældende, 5) begge influeres af følelser, tanker og ønsker som har 
betydning for identifikation. I forhold til det at analysere og beskrive objektet (hvad enten det er 
en organisation eller et menneske), så sker betragtninger, der ligger til grund for analysen, 
indenfor en bestemt tidsramme. At beskrive organisationen eller individet bliver et 
øjebliksbillede fra et subjekts position, som dels afspejler noget af personen og dels noget af 

objektet55. Man kan sige, at analytikerens position er derfra, hvor objektet beskrives og forstås, 
også selvom andre dybder eller udeladte rationaler kunne have medvirket til at konstruere et 
andet billede. Accept af subjektiv fortolkning som et grundvilkår for identitetsanalyser bliver 
tydelig. Dette fordi, at mødet mellem subjekt og objekt også beror på konstruktioner af objektets 
selvfremstilling, -forestilling (Ybema et al. 2009: 314, beskriver dette som objektets ”frontstage 
discursive performance”). Det er altså dels et objekt, der ser sig selv blive set udefra af 
analytikeren. Men med Gioia et al.s’ kommentar om resonans in mente, antydes der også at en 
lignende proces hos analytikeren. Resonans bliver dermed også i videnskabelig forstand en 
potentiel betænkeliglighed, for hvad er det analytikeren ser. Sig selv eller den anden? Et sådant 
analyseresultatet kan med kulturteoretikeren Stewart Halls beskrivelse blive til en forvrænget 
forståelse, hvis udgangspunktet for at beskæftige sig med identitet baseres på en antagelse om, 
at der er en form for essens. Med Hall bliver identitet (som også hos Ashforth og 1989) sat i 
flertal, fordi de konstrueres på tværs af forskellige, ofte indbyrdes og antagonistiske diskurser, 
praksisser og positioner. De er ”subject to radical historicization” og konstant i forandring og 
transformation (Hall, 1996: 4 i Frello, 2012: 223). Identitet kan på den måde ses som forhandlet 
performance, påpeger kultursociologen Birgitta Frello, og dette både hos subjekt og objektet, 
som forhandler og anvender sociale konventioner og derigennem skaber deres identitet. At tale 
om en identitet som noget afgrænset, fast eller givet er for Hall helt udelukket, og Hall mener at 
gøre dette vil være at fokusere på overflade. Hall mener, at identitet som begreb er under 
afvikling, fordi det bunder i en gammel forståelse af verden. Men vi har også brug for 
identitetsbegrebet som udtryk for de midlertidige stop i betydningsdannelsen, siger han. Hall 
taler derfor om identifikation i stedet for identitet, fordi identifikation er udtryk for sådanne 
midlertidige lukninger af betydning, hvor der afgrænses og udelukkes i forhold til det, der er 
udenfor. At tale om identifikation i stedet for identitetsdannelse og -konstruktion viser tillige, at 

                                                        
 
55

 Ybema et al. beskriver subjekt/objekt position som en dualistisk proces: ”However, it is not merely that social science is not 
’value-free’, that our stance or perspective is intrinsically implicated in (and may determine) what we see, that the I/eye is the 
medium though which we construct, for example, our narratives of ’identity or ’self’.” (2009: 314) 
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der er nogen, der foretager identificeringer. De opstår ikke af sig selv, men tillægges bestemte 
betydninger af nogen (Frello 2012). 
 
Når der i stedet fokuseres på identifikation, hvis det forstås som hos Scott og Lane, kan det ses 
som både en intern proces hos medlemmer, men også blandt eksterne stakeholdere (2000). Med 
et stakeholderperspektiv på organistionsidentitet beskriver Scott og Lane her, hvordan 
stakeholderidentifikation er afhængig af en række forhold: 
 
”People’s perceptions of organizations are not simply descriptive statements of organizational 
features, attributes, and characteristic, but also valuations relative to cultural values, definition and 
meanings […] peoples’ perceived overlap with an organization will enhance their self-esteem (i.e. 
the attractiveness of the overlap) only to the extent that they view prototypical characteristics of the 
organization as consistent with the norms, values and definitions of the embedding culture.” (Scott 
og Lane, 2000: 49) 
 
Stakeholderidentifikation med en organisation afhænger altså også af stakeholderes værdier, 
selvforståelse og behov for selvværd. Identifikation afhænger også af, hvor attraktivt 
stakeholderen vurderer organisationen (Dutton og Dukerich 1994). Udtrykket nothing succeed 
like a success, og om organisationen vurderes som sådan, har altså også betydning for, hvorvidt 
stakeholderen kan/ønsker at identificere sig med organisationens identitetspåstande. På 
baggrund af identifikation skaber stakeholdere feedback til organisationen, i form af kognitive 
rekonstruktioner af organisationsidentitet (Scott og Lane, 2000: 44). Dermed giver fokus på 
identifikationsprocesser plads til at tale om dynamik mellem interne og eksterne opfattelser af 
organisationsidentitet, fordi der hermed implicit ligger en kontinuerlig forandring, som kan 
siges at være synlig i form af de måder, hvorpå stakeholder italesætter og enacter bestemte 
identitetspåstande. Ved fokus på identitet, bliver det mere vanskeligt, hvis man forstår identitet 
som midlertidige stop i betydningskonstruktion. Essensforståelsen synes på sin vis at lure i 
identitets-begrebet (Ybema et al. 2009) også selvom det tilgås fra et dynamisk perspektiv på 
identitet. Identifikation synes i højere grad være i stand til at fremstå som et billede af flow af 
betydninger og fortolkninger og kan ydermere fremstå som synlige identitetspåstande i en 
analyse, der ser på handlinger og kommunikation fra interne og eksterne stakeholdere.  
 
Som nævnt var identifikation det første sammenfald som gennemgangen viste. Det andet 
sammenfald som gennemgangen viste, var begrebet rolle. I det følgende vil rollebegrebet blive 
behandlet. Rollebegrebet er også centralt i social identitetsteori og sociologi, som dele af den 
gennemgåede organisationsidentitetslitteratur baserer sig på. Det er derfor interessant, om der 
med rollebegrebet kan skabes en form for snitflade, som kan siges at være nødvendig, hvis der 
skal analyseres på identifikationsprocesser, der bevæger sig.  
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6.7 Rolleforventninger 

En bestemt type af organisation kan være associeret med bestemt sæt af rolleforventninger, som 
har betydning for eksterne stakeholderes identifikation eller dis-identifikation med 
organisationen (Scott og Lane 2000). Forventede roller konstitueres, lidt ligesom identitet også 
løbende og både i forhold til samfundsmæssige forventninger, normer og legitimitet (Ibid.). 
Rolleforventninger beskriver løbende, hvad der er normativt acceptable handlinger både for 
organisationsmedlemmer og organisationen (Ibid.). Således opfattet foreskriver 
identitetspåstande også noget om, hvilke roller en aktør i en bestemt position forventes at agere 
i forhold til (Simpson og Carroll, 2008: 31). Opfattelser af roller og rollepositioner udvikles 
dermed løbende, måske på samme måde som organisationens jeg- og mig-opfattelser (Mead 
1934, Hatch og Schultz 2002).  
 
Det følgende afsnit baserer sig primært organisations- og ledelsesteoretikerne Barbara Simpson 
og Brigid Carroll, der har foreslået rollebegrebet som et pragmatisk indlæg i den akademiske 
debat om dynamiske identitetskonstruktionsprocesser, men der inddrages også tidligere 
nævnte teoretikere. Afhandlingen tilslutter sig Simpson og Carolls vurdering af, at der er 
overlap og også mangel på klarhed, over hvorledes selv og identitet kan adskilles i en analyse af 
konstruktion af organisationsidentitet. Dette forhold kan muligvis skabe en vis positiv friktion 
og betydeligt frirum, men kan også skabe mangel på klarhed, som hos Hatch og Schultz, der 
både taler om et organisatorisk selv og identitet tilsyneladende som synonymer. Derfor 
undersøges det i det følgende, om rollebegrebet kan være til hjælp i dette.  
 

6.7.1 Rollebegrebet 

Simpson og Caroll mener, at rollebegrebet er relevant i forhold til organisationsidentitet på 
mindst to planer. For det første på et konstruktivistisk grundlag (Berger og Luckmann, 1967), 
hvor ”roles perform a crucial function in the establishment of all institutionalized conduct” 
(Simpson og Carroll, 2008: 29). Dels på et symbolsk interaktionistisk grundlag (Blumer 1969), 
hvor rolle forstås som ”an ongoing process of social construction that depends upon the 
interplay between a fairly predictable, static social order, and the creative actions of actors” 
(Simpson og Carroll 2008:29). At roller kan opfattes som noget individet spiller, betyder også, at 
roller kan opfattes som en form for maske. Her er det Goffmans (1959) dramaturgiske metafor 
om teateret, hvor aktører spiller forskellige roller alt efter, hvilken kontekst de indgår i, 
Simpson og Carroll henviser til.  

For det andet kan roller opfattes som systemer set fra et åbent system-perspektiv56, der opfatter 
”individual behavior as a series of role systems located within an organizational context” 
(Simpson og Caroll, 2008: 29). Her tales der om systemkategorier (input, throughput og output), 
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 Her henviser Simpson og Carroll til Katz og Kahn 1966. 
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og rolle defineres på basis af rolleforventninger, afsendte roller, modtagne roller og rolleadfærd, 
som en kontinuerlig cyklus af at afsende, modtage og svare på de forventninger, der er om en 
bestemt rolle. En sådan cyklus kan kaldes en rolle-episode, for som den beskrives:  
 
”A role episode then, is a continuous cycle of sending, receiving and responding to behavioural 
expectations that are used to evaluate the actions of any person occupying a given organizational 
office or position; in other words role provides a set of social expectations or normative behaviours 
that prescribe how an agent should occupy a social situation, position or status level” (Stets og Burke, 
2000: 225).  

 
Det er denne forståelse af rollebegrebet som anvendes her, idet det er en social identitetsbaseret 
forståelse af rolle og rollehierarki, hvor forståelsen af selv er betydningsfuld for 
identitetskonstruktion, og således antages rollebegrebet at kunne anvendes til at adskille 
identitet fra selv i en empirisk analyse.   
 

6.7.2 Forholdet mellem rollebegrebet og identitet på organisationsniveau 

Ifølge Simpson og Carroll, kan rollebegrebet ses som noget, der medierer og forhandler 
meninger i relationelle interaktioner, mens det i sig selv også er under fortløbende 
rekonstruktion i de samme relationelle processer (Simpson og Carroll 2008: 34). De påpeger at 
være inspireret af SST (social studies of technology) og nævner deres byggesten derfra:  
 

1) dels det, at objekter kan være epistemiske57 
2) Dels det sociologiske begreb boundary object, fordi de forklarer at ”boundary object offer a site 

or medium for negotiation of identity and difference”58. 
 
Simpson og Carroll forklarer, at rollebegrebet som mellemled eller intermediary er bredt og 
plastisk nok til at rumme forhandling mellem forskellige vidensdomæner (individets egne 
forståelser og andres forståelser f.eks.) på samme tid. Således er rolle et intermediary boundary 
object plastisk nok til at adaptere til krav og forventninger, men som også medtager de 
begrænsninger som bestemte rolleopfattelser pålægger individet, kva bestemte 
rollebeskrivelser. Alligevel antages begrebet rolle også at være robust nok til at holde en 
opfattelsen af en fælles identitet på tværs af individets og andres forståelser. Simpson og Carroll 
beskriver roller som intermediary boundary objects således: 
 

                                                        
 
57

 Simpson og Carroll definerer epistemiske objekter på følgende måde: ”Contrary to the thing-like solidity and objectivity of 
everyday commodities, such epistemic object are characterized by their unfolding incompleteness. For instance, Knorr Cetina 
(1999), showed how scientists engage with the objects of their studies by enacting empirical meanings. These enacted 
representations are inevitably partial and inadequate, but they do point towards directions for further inquiry, and this in turn 
leads to the further unfolding of meaning”. (Simpson & Carroll, 2008: 34) 
58

 Dette er et citat, som Simpson og Carroll har fra Star og Griesemer (1989: 393). 
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”They are weakly structured in common use, and become strongly structured in individual-site use. 
These objects may be abstract or concrete. They have different meanings in different social worlds 
but their structure is common enough to more than one world to make them recognizable, a means 
of translation. The creation and management of boundary objects is a key process in developing and 
maintaining coherence across intersecting social worlds.” (Star og Griesemer, 1989: 393 i Simpson og 
Carroll, 2008: 35) 
 
Rollebegrebet er altså noget som går på tværs af forskellige sociale verdener, der hver tillægger 
deres forståelser og forventninger til bestemte roller.  
 
Simpson og Carroll illustrerer også rollebegrebets relevans i forhold til individers 
selvforståelser i organisationer. I deres empiriske analyse talte respondenter om, hvordan de 
kunne lege med rollen som en bestemt type af leder både i forhold til deres udsagn og 
handlinger i organisationen. Hvorledes de endelig kunne være sig selv i weekenden, og 
hvorledes forventninger fra de ansatte til det at være leder påvirkede deres selvopfattelse som 
leder (Simpson og Carroll 2008).  
Men hvis dette overføres til et organisationsniveau kan opfattelser af organisationens rolle 
forstås som todelt. For det første som noget, der kan laves forsøg med, men også et begreb, som 
stakeholdere i og omkring en organisation samkonstruerer og løbende danner forskellige 
forståelser af en organisations rolle, baseret på forskellige forventninger, der er til den type af 
organisation. At benævne en bestemt rolle er altså udtryk for identifikation. Det at stakeholdere 
beskriver en organisation i forhold til en rolle, kan ses som en forventning om, hvilke roller 
organisationen forventes at opfylde. Samtidigt er rollebeskrivelser med til at konstruere 
organisationens selvopfattelse. Dermed synes et organisatorisk selv mere tydelig, end når der 
tales om organisationens identitet, når rollebegrebet anvendes, som et diskursivt nedslag i en 
analyse. Måske kan rollebegrebet være med til at vise, hvordan interne og eksterne 
selvforståelser således er aktive i organisationsidentitetskonstruktion. Simpson og Carroll 
beskriver det således:  
 
”[O]ur boundary object formulation conceives roles as inherently unstable and perpetually 
’becoming’. They are located within the flux of identity construction where they both shape, and are 
shaped by, transient identities. This unfolding incompleteness of roles calls for the continuous re-
translation of meaning, which in turn admits the possibilities of disruption and change into the 
identity construction process. (Simpson og Carroll, 2008: 44) 

 
Rollebegrebet erstatter altså ikke identitet, men synes at nuancere forskelle mellem 
organisationsidentitet og –selv.   
 
Samtidig skaber rollebegrebet en form for synlighed overfor flerstemmighed i forhold til, hvilke 
roller der så at sige er aktive, som de udtrykker det:  
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”Complexity is also evident in the polyphonic playing out of roles that is permitted by the boundary 
object concept. That is translation of selves involves multiple roles located on multiple boundaries 
between multiple knowledge domains, and different roles may be invoked at different levels of 
intensity in different context. (Simpson og Carroll, 2008: 44) 

 
Hvordan og hvorfor bestemte roller aktiveres kan således beskrives. Men rolle forstået som 
intermediary boundary object har endnu en central fordel. Fordi rolle forstås som relationelle 
udtryk, er det ”acted upon and shaped by organizational and institutional dimensions that span 
micro, meso and macro levels of identity construction” (Simpson og Carroll, 2008: 45). Dette 
begrunder de med, at individer, i deres empiriske forskning, er opmærksomme på, hvordan 
deres rolleinteraktioner var, eller vil blive vurderet af andre. De påpeger ikke selv, at 
rollebegrebet derfor ligeledes har en immanent vurdering, som det sås med Cooley’s selv-
billeder.  
 

6.7.3 Diskussion af rollebegrebet 

Roller forstået som intermediary boundary object kan muligvis ses som en måde at distancere en 
analyse af identitetskonstruktion fra resonansproblemet og samtidig en måde, hvorpå der kan 
indoptages både organisationsinterne og –eksterne fortolkninger af en bestemt organisation. 
Rolleforventninger og -beskrivelser foretages og italesættes både af interne, såvel som eksterne 
stakeholdere, og fokus på rollebegrebet bliver dermed en måde at finde udtryk for, hvorledes 
stakeholdere forstår, forventer og evaluerer organisationen i forhold til bestemte roller, som 
organisationen indoptager, og dermed identificerer sig med en rolle (f.eks. gennem 
italesættelser), afviser og dis-identificerer sig (f.eks. gennem distancering med bestemte roller) 
gennem bestemte identitetspåstande.  
 
Rollebegrebet bliver altså en form for et nødvendigt diskursivt forhandlet mellemled, i form af 
de italesættelser fra interne og eksterne stakeholdere, der analyseres i afhandlingens empiriske 
del. Hvordan disse roller begrundes, kan ses som forskellige former for legitimering i forhold til 
bestemte roller med hver deres immanente logik. Indenfor sociologisk teori er rolle-identitet 
”tied to complex differentiated social structure” (Deaux og Burke, 2010: 308) og identitetsteori 
har foreslået, at processerne kan være ens om identitet baseres på roller eller 
gruppetilhørsforhold. I sociologien opererer man ligeledes med master identity, som 
”overarching demographic categories such as gender or race” (Deaux og Burke, 2010: 318). 
Sådanne master identities kan muligvis også fremkomme ved fokuseringen på roller. Måske er 
der for en organisation også master roller, der kan være styrende i forhold til, hvad der 
forventes af en organisation, og den rolle som organisationen dermed forventes at kunne 
udfylde. Denne tilgang til roller ses ikke hos Simpson og Carroll, men er altså også en del af 
argumentet for afhandlingens undersøgelse af rollebegrebet som en form for analytisk 
dialogpunkt, der kan skabe indblik i dynamiske organisationsidentitetsprocesser.  
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Stakeholderes rollebeskrivelser og rolleforventninger til organisationen opfattes altså som en 
form for indlæg i stakeholderes dialog om organisationsidentitet lidt på samme måde som 
identitetspåstande, der fremsættes af interne og eksterne stakeholdere. Samtidigt kan 
rollebegrebet i ovenstående betydning, også opfattes som en måde at distancere analytikeren 
yderligere fra resonans-problemet med identitet som nævnt ovenfor. Når der analyseres på 
stakeholderes beskrivelser og forventninger i forhold til roller, er det mit argument, at bredden i 
analyseblikket bliver åbnet, for også at se stakeholderes identifikation som udtryk for indlæg i 
en debat om en organisations identitet.  
 
Rollebegrebet ses ydermere som en måde forsøge at distancere en analyse fra de to 
problematisk interagerende begreber selv og identitet. På samme måde som Scott og Lane taler 
om kognitiv identifikation, fremhæves det med Simpson og Carrolls forståelse og anvendelse af 
rollebegrebet også, at der er tale om kognitive rolleopfattelser. Dermed giver rollebegrebet 
analytisk mulighed for at vise, hvordan identitet italesættes, uden at påstå, at det er identiteten i 
sig selv, som træder frem.  
 
Det er her nødvendigt med en sidste bemærkning, idet det ikke blot er benævnelsen af roller, 
men også fortolkningen af, hvad der ligger i denne rolle, der kan være forskellig (Deaux og 
Burkes, 2010). På samme måde som det, at f.eks. beskrive en organisation som en forretning, 
kan sådanne metaforer rumme en række betydninger (Black 1965). Forsigtighed i tolkning 
pålægges dermed analytikeren i forhold, så der grundigt fremvises betydningssammenhænge 
og forståelser i forbindelse med anvendelse af rollebeskrivelser og -forventninger.   
Hermed er afhandlingens gennemgang af organisationsteori og inspiration fra ubeslægtede 
teorier til ende. På baggrund af dette gennemgås der i følgende afhandlingens forståelse af 
centrale ord og begreber, for at lede frem mod afhandlingens placering i feltet.  

 

6.8. Centrale nøgleord 

Sammenfattende vil jeg gennemgå, hvordan afhandlingen på baggrund af den foregående 
diskussion forstår og anvender de centrale nøgleord. Afhandlingen forholder sig således på 
følgende måder til følgende:  
 
Identitet er et spørgsmål om påstande ikke om karakter, person, præsentation eller selv (Ybema 
et al. 2009: 306). Det forsøges i de kvalitative analyser at anvende rollebegrebet som en form for 
identitetspåstande, fordi en stakeholder med sine beskrivelser påstand også udviser 
identifikation eller mangel på samme, i forhold til bestemte roller. 
 
Identitetspåstande kan have forskellig karakter og formål. Her forstås identitetspåstande som 
udtryk, der kan fortolkes til at sige noget om, hvilken form for identificeringsproces, 
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stakeholdere tillægger vægt. Identitetspåstande kan således både ses hos interne og eksterne 
stakeholdere.  
 
Identifikation kan forstås som interne stakeholderes sociale/relationelle selvforståelse i forhold 
til ud-grupper. Med Scott og Lane er identifikation imidlertid også relevant i forhold til 
eksterne stakeholdere, der betragter og beskriver organisationen udefra.  
 
Rollebeskrivelse og forventninger samt identitetspåstande forstås som organisatoriske selv-
påstande, der viser identifikation.  
 
Rent grafisk kan det fremstilles på denne måde:  

 
Figur 15. Forståelse af dynamisk organisationsidentitet (egen tilvirkning). 

 
Det, der trækkes frem med ovenstående model er, at afhandlingens tilgang til 
organisationsidentitet ses gennem italesættelser af forskellige former for selvbilleder. Der er 
dermed tale om forskellige selvbilleder med et jeg-billede og et mig-billede, som kan fortolkes 
gennem stakeholderes italesættelser af organisationen. Hvorledes disse tre selv-billeder 
indvirker og påvirker hinanden, er en form for dynamik, som afhandlingens interne analyse 
forsøger at give et indblik i. Dermed er det ikke identitet som essens, men identifikation for de 
tre forskellige typer af selv, som er det centrale. At disse har betydning for 
organisationsidentitet og på hvilke måder, dette kan siges at vise sig, er dermed udenfor 
afhandlingens fokus.  
 

6.8.1 Afhandlingens ståsted i forhold til den gennemgåede teori 

Afhandlingen forholder sig til organisationsidentitet på et organisationsniveau. Den 
fremstilling som afhandlingen indskriver sig i, er primært den organisationsteoretiske 
fremstilling, dog primært influeret af social identitetsteori og således strækkes den midterste 
cirkel nedad i Cornelissen et al.’s model (figur 11). Organisationsidentitet tilgås fra et dynamisk 
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perspektiv og anser identitet som noget, der er til forhandling mellem interne og eksterne 
stakeholdere, og som bliver muligt at analysere gennem fokus på identifikation. 
Organisatoriske selvopfattelser adskilles dermed fra organisationsidentitet, idet selvet vurderes 
at bestå af os (=jeg)- og vi (=mig)-billeder (jf. ovenstående model), som samlet set kan have 
betydning for organisationsidentitetprocesser. I stedet opfattes identitet som et flow eller 
kontinuerlig proces, som kan illustreres gennem identifikation, der viser sig dels som 
identitetspåstande og rollebeskrivelser og –forventninger (selvpåstande).  
 
En sådan flowforståelse ville kunne forfølges med et processuelt studie, hvor et 
socialkonstruktivistisk og social aktør perspektiv sammenkobles, idet rollebetegnelser og 
identitetspåstande begge er en form for beskrivelser, som stakeholdere enten italesætter eller 
enacter. Imidlertid adskiller afhandlingen sig fra et ’population ecology’ perspektiv selvom det 
også fokuserer på både interne og eksterne beskrivelser af organisationsidentitet.  
 
Afhandlingens delmål med den kvalitative analyse er bidrage med empiriske eksempler på 
identitetsdynamikker mellem stakeholdere og dette kan gøres gennem fokus på identifikation, 
som det kan siges at vise sig i rollebetegnelser og identitetspåstande. Legitimitet er i forhold til 
OIC et centralt begreb, og dermed læner afhandlingen sig også mod et institutionelt perspektiv. 
Dermed forsøges også at efterkomme teoretisk efterspørgsel efter empirisk forskning i 
identitetspåstande, hvor de fire delprocesser af spejling (Hatch og Schultz’s model jf. figur nr. 
13), samt distinktionen mellem selv og identitet. Denne blanding af indsigter følger delvist 
Gioia et al.’s anbefaling, om at lade sig inspirere af forskning og indsigter fra de forskellige 
perspektiver, fordi dette er en måde, hvorpå de mener, at forståelsen af de dynamiske processer 
ved organisationsidentitet kan uddybes. 
 
I kapitlet blev det vist, hvorledes en processtilgang til dynamisk organisationsidentitet kunne se 
ud. Afhandlingen er inspireret heraf, men følger den ikke slavisk, idet der er fokus på 

opfattelser af organisationsidentitet og ikke identitet som essens, der undersøges59. Hvis der var 
valgt et processtudie, ville der også antages, at der kan siges noget om, hvorledes identitet 
udvikler sig, som følgende citat understreger: ”Identity-as-process would be well served by 
capturing both the snapshot quality of identity, and the motion-picture quality that details the 
processes of patterning and construction that lead up to (and also constitute) those snapshots” 
(Pratt, 2012: 53). Det synes meget idealistisk og forfølges ikke. I stedet anvendes rollebegrebet 
med status af intermediary boundary object som et analyseelement, der vil kunne vise snapshots, 
der indgår i organisationsidentitets-dynamik. Rollebegrebet bliver dermed et af motiverne, der 
forsøger at vise noget af, hvordan stakeholdere gennem rollebeskrivelser er med til at påvirke 
dannelse og konstruktion af organisationsidentitet. Denne tilgang supplerer koblingen mellem 
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 Tidsperspektivet er dog blot en måde at udføre proces-orienterede organisationsstudier på.  
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det socialkonstruktivistiske og social aktør perspektiv, ud fra et argument om, at der gennem 
rollebetegnelser sker identifikations og dis-identifikation, og der herigennem kan udledes 
empirisk viden, særligt omkring medlemskab i sociale kategorier, som gennemgangen viste var 
efterspurgt. 
 
Rollebegrebet bliver således undersøgt som en måde at sammenkoble forskellige perspektiver 
af dynamiske organisationsidentitet, uden at påbegynde et langstrakt processtudie, der ville 
have været urealistisk for afhandlingen, men som også ville kunne trække fokus væk fra 
hovedfokus i afhandlingen, nemlig lydhørhed overfor udviklinger i stakeholderdynamikker. 
Rollebegrebet sammenkobler, for mig at se, de for afhandlingens helt centrale tematikker fra 
alle fire perspektiver, uden at der opsættes en urealistisk analyseramme.  
 
Afhandlingen behandler således rollebeskrivelser og -forventninger som identifikation fra 
stakeholdere i form af os/vi-udtryk. Som udtryk for forventninger og forklaring på 
organisatoriske handlinger. Med OIC anses interne og eksterne stakeholdere som medskabere 
af organisationsidentitet. Man kan med OIC tale om organisationsidentitet som noget der 
skabes gennem dialog mellem eksterne stakeholdere og ledelsen. Derved er det også tydeligt, at 
der analyseres de måder, hvorpå stakeholdere taler om organisationen. Dermed distancerer 
afhandlingen sig fra Scott og Lane, idet de bl.a. taler om et true self, som ikke stemmer overens 
med en dynamisk flowforståelse af organisationsidentitet.  
 
I forhold til afhandlingens analyse af de eksterne stakeholdere forsøges,  om  rollebeskriveler 
kan ses i deres måde at italesætte opfattelser og forventninger til organisationen. Der er forsket 
i, hvordan organisationsidentitet relateres til organisationens image (f.eks. Hatch og Schultz, 

1997, 2002) og til en organisations fortolkede image60. Ligeledes er organisationens omdømme 
relevant og er forbundet til legitimitet. Der er derfor relativ enighed om, at vigtige 
stakeholderes opfattelser af organisationen markant påvirker organisationsidentitet (Pratt, 2012: 
27). Imidlertid tilslutter afhandlingen sig, at det er vanskeligt at analysere, hvordan eksterne 
stakeholdere påvirker identitetsdannelse eller –konstruktion og ser derfor rollebegrebet som en 
mulighed for at forholde sig til de identifikationer, som stakeholdere italesætter gennem tale 
eller handling. Fortolkning af disse rollebeskrivelser bliver derfor måden, hvorpå analysen 
undersøger, hvorledes eksterne stakeholdere indvirker og påvirker dynamikken i 
organisationsidentitet.  
 
Imidlertid er der også identificerede emner i gennemgangen, som afhandlingen ikke kommer 
ind på. F.eks. Gioia et al. (2013) påpeger, at begrebet kollektiv identitet kan lede til nye 
indsigter, især hvis det kombineres med teorier om sociale bevægelser (social movement) og hvad 
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der gør, at de opstår og beslutter sig for at handle indenfor et givent felt. Dette besvares ikke 
med afhandlingen, ligesom der ikke følges en cultural theory tilgang, selvom det muligvis ville 
kunne tilføre afhandlingen og udviklingen af et procesperspektiv på organisationsidentitet nye 
indsigter. Endeligt er der i kapitlet noteret, at der mangler forskning specielt i 
dannelsesprocesser af identitet. Med afhandlingens fokus på identifikation og roller er det ikke 
indenfor afhandlingen at kunne besvare, selvom end der kan være delelementer af analysen, 
der ville kunne bidrage til dette.  
Dette kapitel og også kapitlet om stakeholderteori har flere gange berørt begreberne legitimitet 
og organisationslegitimitet. Dette er det fjerde og mindst vægtige del af afhandlingens 
teoretiske fundament og gennemgås i det næste kapitel.  
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7. Organisationslegitimitet 

Det fjerde centrale begreb for afhandlings teoretiske fundament er organisationslegitimitet. En 
organisations legitimitet betyder noget for, hvorvidt organisationen er accepteret af sine 
stakeholdere, der bedømmer, hvorvidt en organisationen har eksistensberettigelse. Den 
forståelse af organisationslegitimitet er dog kun en del af, hvorfor legitimitet har fået et kapitel i 
afhandlingen. Legitimering, som kommer af latin og betyder retmæssig, kan også pege på, 
hvorledes stakeholdere tillægger noget bestemt særlig vægt i forhold til en organisation. 
Dermed er magt som begreb også implicit i legitimitetsbegrebet. En organisation kan f.eks. 
legitimere sig selv med henvisning til bestemte logikker. Eller en ekstern stakeholder kan 
påpege noget, der baserer sig på en bestemt form for legitimitet. Således er kapitlet her tænkt 
som en form for inspirationskatalog for, hvilke forskellige former for organisationslegitimitet, 
der kan tænkes at være aktive i forhold til stakeholderes vurderinger og forventninger af 
organisationen i afhandlingens kvalitative analyser.  
 
Kapitlet består af fem afsnit. For det første defineres legitimitet. For det andet anskues 
organisationslegitimitet fra et (neo)institutionelt perspektiv og der præsenteres forskellige 
forskningsstrømme i studier af organisationslegitimitet. For det tredje præsenteres forskellige 
typer af organisationslegitimitet. For det fjerde behandles legitimitetsbegrebets relation til 
omdømme og status. Det afsluttende femte afsnit er en opsamlende diskussion, der beskriver 
afhandlingens forståelse af organisationslegitimitet og som placerer afhandlingen i forhold til 
den præstenterede teori.  
 

7.1 Definition af legitimitet  

En af de centralt placerede teoretikere er den amerikanske professor i sociologi og jura, Mark 
Suchman. Han definerer legitimitet som  
 
”the generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 
appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs and definitions.” 
(Suchman, 1995: 574) 
 
Suchman opridser tre konstituerende træk ved den forståelse af legitimitet. For det første er 
legitimitet generaliseret, fordi det transcenderer konkrete hændelser, men alligevel er afhængig 
af hændelseshistorien. For det andet er legitimitet en opfattelse eller antagelse, der afhænger af 
de, der betragter organisationen. Dermed antydes også det tredje træk ved legitimitetsbegrebet 
nemlig, at legitimitet er social konstrueret på den måde, at legitimitet tildeles en organisation, 
når en gruppe af mennesker oplever, at der er overensstemmelse mellem en organisations 
opførsel og de fælles (eller antageligt fælles) opfattelser af, hvad der forventes af netop denne 
organisation (Ibid.: 574).  
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Legitimering forstås dermed som en proces, gennem hvilken en organisation bedømmes af et 
kollektiv. Suchman påpeger, i forlængelse af sin definition, at en organisation kan afvige meget 
fra samfundets normer uden nødvendigvis at miste legitimitet, f.eks. hvis afvigelsen går 
ubemærket hen, ikke påtales, eller hvis afvigelserne bedømmes som unikke (1995: 574). Ifølge 
den forståelse vil en organisation under givne forudsætninger kunne handle anderledes end 
normsættet uden nødvendigvis at miste legitimitet. Som Suchman påpeger, er legitimitet med 
hans definition et paraplybegreb (Ibid.). Legitimitet kan opfattes som en form for bagtæppe, der 
væves af det samlede sæt af forventninger, skabt på baggrund af f.eks. historie, traditioner og 
kulturelle forforståelse inden for et givent organisatorisk felt. 
 
Andre forskere indenfor legitimitetsstudier har diskuteret og videreudviklet Suchman’s 
definition, men fastholder ofte, at det handler om social accept og overholdelse af bestemte 
normer (f.eks. Deephouse og Carter 2005 og Scott 1995). Nogle anvender en lidt mere snæver 
definition, som det f.eks. ses hos Susanne Holmström og Susanne Kjærbeck, fra henholdsvis 
virksomhedsstudier og ledelse samt dansk og public relation på RUC. Deres definition lyder:  
 
”Legitimitet begribes som en generaliseret, alment udbredt opfattelse af, at en virksomhed beslutter 
og handler inden for visse forventelige, meningsfulde, normale, ønskelige, rimelige eller 
hensigtsmæssige rammer, som defineres af socialt konstruerede systemer.” (Holmström og 
Kjærbeck, 2013: 15) 

 
Denne definition, anfører de, er baseret på Max Webers tilgang til legitimitet og måske 
medfører dette, at der her synes at være større vægt på, at organisationen antages, at beslutte og 
handle i overensstemmelse med en given socialt konstrueret ramme (, også selvom de enkelte 
individer i organisationen ikke nødvendigvis selv er enige i disse fortolkninger). (Holmström 
og Kjærbeck, 2013: 14). Omvendt ligner de to definitioner hinanden, idet stakeholdere ved 
begge definitioner implicit og/eller eksplicit vurderer organisationen og forventer, at 
organisationen er i stand til at møde forventningerne, som baseres på et social systems normer, 
værdier, regler og meninger (Parsons, 1960 i Suchman 1995: 574).  
 
Her i kapitlet tales der om organisationslegitimitet, men det ligner det begreb som 
organisationsteoretikerne Guido Palazzo og Andreas G. Scherer omtaler som corporate legitimacy 
”[that] deals with the appropriate role of corporations in society” (2006: 72). Hvor teorier om 
organisationslegitimitet normalt referer til, at der er overensstemmelse mellem samfundsskabte 
normer og overholdelse af disse: 
 
”compliance with some taken-for-granted societal background rules, we argue that public 
acceptance can no longer be decoupled from public discourse. Instead moral legitimacy results from 
communication (Suchman 1995). Today, complying with the normative standards of society has less 
to do with the habitualization of existing norms or the engineering of corporate image than with 
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participating in public discourse and providing good reasons and accepting better reasons.” (Palazzo 
og Scherer, 2006: 79) 
 
Palazzo og Scherer henviser til Calton og Paynes kommunikative definition af et stakeholder 
netværk som et ”an interactive field of discourse […] in the context of the emerging view of 
organizations as interconnected conversations.” (Palazzo og Scherer 2006: 79). Selvom de her 
taler om legitimitet i en corporate social responsibility sammenhæng, er deres syn på 
organisationens deltagelse i en dialog med det omgivende samfund interessant. Deres blik på 
legitimitet relaterer sig til, hvorledes organisationen forklarer sig under hensyntagen til, hvad 
der er en passende rolle for en bestemt organisation.  
 
En definition af organisationslegitimitet kan altså dels fremstå som et paraplybegreb, som hos 
Suchman, hvor vurderinger og bedømmelser af organisationen er det centrale. Man kan også 
med Holmström og Kjærbeck have blik for, hvorledes organisations forsøg på opnåelse af 
legitimitet styrer dens handlinger og aktiviteter. Eller endelig en mere kommunikativ eller 
diskursiv tilgang, som hos Palazzo og Scherer, hvor der er fokus på organisationens deltagelse i 
en stakeholderdialog om en passende rolle for en organisation.  
 

7.2 Legitimitet i (neo)institutionel teori 

Indenfor institutionel organisationsteori har forskere fra midten af 1990’erne været optagede af 
spørgsmålet om, hvorledes organisationer opnår, styrer og anvender legitimitet (Greenwood et 
al. 2008: 17). Indenfor denne teori opfattes legitimitet som et sæt af konstituerende opfattelser 
(DiMaggio og Powell 1991; Meyer og Rowan 1991 i Suchman 1995: 576), hvor det, der opfattes 
som legitimt, er det, som tages for givet inden for et bestemt organisatorisk felt. Man taler om 
mentale modeller, hvor organisationslegitimitet både er resultatet af den legitimeringsproces, 
som organisationen udfører. og den måde, hvorpå andre stakeholderes handlinger og 
udsigelser påvirker relevante normer og værdier indenfor et organisatoriske felt (Dowling og 
Pfeffer 1975: 125). Suchman har i den forbindelse påpeget (1995), at der ofte arbejdes med 
legitimitetsbegrebet på to måder, dels en strategisk og dels en institutionel tilgan. Disse to 
tilgange beskrives i det følgende.  
 

7.2.1 Strategisk og institutionel tilgang til legitimitet 

Den strategiske tilgang anser legitimitet som noget, der er muligt at lede og styre, det er altså 
primært lederens ”looking out” (Suchman, 1995: 577), hvor legitimitet anses som en operationel 
ressource, som organisationer opfatter fra deres kulturelle omgivelser, og som anses at kunne 
anvendes til at opfylde deres mål. Legitimitet anses her som en grundlæggende betingelse for 
en organisationers eksistens og fortsatte ressourcetilgang (Holmström og Kjærbeck, 2012: 10). 
Den strategiske tilgang tager primært et ledelsesperspektiv og undersøger ofte instrumentelle 
måder, hvorpå en organisation kan forsøge at påvirke omgivelsernes støtte til organisationen 
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(Suchman 1995: 572). Her er fokus på at finde måder, hvorpå organisationens legitimitet kan 
øges, så organisationen kan operere i de bedst mulige og støttende omgivelser.  
 
Den institutionelle tilgang har i nogen grad et lignede sigte, men adskiller sig primært fra den 
strategiske tilgang ved det blik, der anlægges på organisationen. Den institutionelle tilgang 
anvender et looking in-perspektiv på organisationen, hvor det er organisationens omgivende 
samfunds system af taget-for givet opfattelser, der opfattes som legitimitetsfaktorer, der 
indvirker på organisationen (Suchman 1995: 576). I studier indenfor den institutionelle tradition 
er legitimitet og institutionalisering stort set synonyme, idet begge fænomener får 
organisationer til at fremstå som meningsfulde og naturlige, fordi det antages, at generelle 
samfundsmæssige kulturelle definitioner afgør, hvorledes organisationer opbygges, køres, 
forstås og evalueres (Ibid.: 576). Der er er ofte fokus på et bestemt organisatorisk felt, som 
således udgør forskningsobjektet og ikke den enkelte organisation, som mere vil være at finde i 
en strategisk tilgang.  
 

7.3 Opsummering 

De teoretiske tilgange til at arbejde med begrebet legitimitet i afhandlingens kvalitative analyser 
kan sammenfattes som følger: 

Teoretiske 
tilgange til 
organisations-
legitimitet 

Opfattelse af legitimitet Mål med at fokusere på 
organisationslegitimitet 

’Resource 
dependency 
tilgang 

Legitimitet er lig med accept fra den generelle 
offentlighed og af relevante elite- 
organisationer at en organisation har 
eksistensberettigelse. (Knocke 1985 i 
Deephouse og Suchman 2008: 51) 

Skabe de bedste rammer for at 
der tilflyder organisationen den 
højest mulige legitimitet 

Strategisk 
tilgang 

Legitimitet er baseret på strategiske valg og 
skabes gennem at adaptere organisationens 
aktiviteter og forsøger at ændre opfattelser af 
denne. (Deephouse og Suchman, 2008 :52) 

Skabe en normativ forståelse af, 
hvorledes organisationen 
handler og kommunikerer mest 
effektivt i forhold til at opnå en 
høj grad af legitimitet.  

Institutionel 
tilgang 

Legitimitet er et paraplybegreb, der består af 
et socialt systems vurderinger af en 
organisation på baggrund af normer, 
definitioner, regler og forventninger til 
organisationen. (Tilrettet på baggrund af 
Suchman 1995) 

Skabe indblik i et socialt system 
af bagvedliggende antagelser der 
påvirker organisationen. 

 

Tabel 4. Oversigt over forskellige tilgange til legitimitetsbegrebet 
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Der er både i den strategiske og institutionelle tilgang fokus på, hvorledes 
legitimeringsprocesser foregår, om end den strategiske har et mere instrumentelt sigte. Begge er 
delvist forankret i den neoinstitutionelle organisationsteori, hvor en af de centrale pointer er, at 
man anser isomorfisme for at lede til legitimitet  (Suchman 1995, henviser igen her til DiMaggio 
og Powell 1983, Meyer og Rowan 1997). Dette gennemgås i det følgende afsnit. 
 

7.4 Legitimering i et (neo)institutionel organisationsteoretisk perspektiv  

Indenfor neoinstitutionel teori er isomorfisme et centralt begreb. Isomorfisme betyder at antage 
samme form. En organisation kopierer ofte anvendte og accepterede strategier indenfor et 
bestemt organisatorisk felt. Isomorfe organisationshandlinger udføres altså med baggrund i de 
strukturer og praksisser, der tolkes at give andre organisationer legitimitet. Så selvom 
isomorfisme måske leder til en konform måde at drive en organisation på, er organisationens 
sigte altså, at det gerne skal lede til legitimitet for den pågældende organisation (Deephouse og 
Carter, 2005: 333). Men det, der antages at give legitimitet for en organisation, er ikke blot 
relateret til isomorfi. Deephouse og Carter påpeger, at organisationens status er også relevant, 
og hvordan status og legitimering er forbundet beskrives derfor i det følgende: 
 
Status og legitimitet 
 
Her referer status til: 
 
”a socially constructed, intersubjektive agreed-upon and accepted ordering or ranking of social 
actors based on the esteem or defense that each actor can claim by virtue of the actors membership in 
a group or groups with distinctive practices, traits, capacities or inherent worth” (Deephouse og 
Suchman, 2008: 59). 

 
Status ses er altså f.eks. i socialt accepterede rækkefølge eller lister over organisationer. Som 
sådan er status og legitimitet altså tæt forbundne, men de to kan adskilles ved at påpege, at 
status kan ses som et resultat af en legitimeringsproces. Status bliver dermed udtryk for en 
relativ position, hvilket gør at der tales om statushierarkier (Ibid.: 61) Begrebet status anvendes 
til at forklare, hvorfor en højstatus organisation, kan udføre ikke-isomorfiske handlinger og 
alligevel bevare eller øge sin legitimitet. Lavstatus organisationer kan vælge en relativ ’sikker 
vej’ ved at matche deres indsats i forhold til andre lignende organisationer, som en måde at 
signalere medlemskab på (Phillip and Zuckerman, 2001: 389). Begrundelser for en bestemt 
status for en organisation kan altså vise noget om, hvilke legitimeringsfaktorer, der ligger bag 
det, at en organisation f.eks. bedømmes til netop at være høj- eller lavstatus.  
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Suchman og Deephouse påpeger, at det har værdi for folk at være forbundet til organisationer 
eller individer, der bedømmes at have en høj legitimitet og status (Suchman og Deephouse 
2008: 55). Intentionen for en lavstatus organisation er derfor at bevæge sig ind i en ny kategori 
af mellem og højstatus organisationer (Deephouse og Carter 2005: 334). En organisation med en 
høj legitimitet har stort set frirum til at forfølge dets aktiviteter og har bedre adgang til 
markeder og bedre overlevelse (Brown 1998: 35 i Suchman og Deephouse 2008: 51). Altså er 
dette rationalet for organisationers stræben mod højere status.  
 
Andre faktorer for organisationers legitimitet 
Det er er også andre faktorer udover isomorfisme og status, der har betydning for 
organisationslegitimitet. Bl.a. tillægges organisationens omdømme og også tid betydning. I det 
følgende gennemgås, hvordan tid og en række andre faktorer anskues at influere på en 
organisations legitimitet.  Organisationens omdømme er en af disse faktorer og gennemgås til 
slut i afsnittet. Men først tidsaspektet: 
 
Legitimitet udvikles over tid (Scott 1995). Der kræves dermed også overblik over en tidsperiode 
for at kunne tale om legitimitet som et relationelt begreb. Legitimitet kan vokse eller dale over 
tid, og det tager tid at opbygge legitimitet for en organisations, fortsætter Scott. Samtidigt 
betyder tidsfaktoren også, at hvad der på ét tidspunkt er implicit legitimt indenfor et 
organisatorisk felt, baserer sig på tidligere eksplicitte rødder. Det, der tidligere har været udtalt, 
men ikke nødvendigvis udtales længere, eksisterer fortsat som indgroede sandheder, som altså 
har overlevet over tid (Scott, 1995).  
 
Denne forståelse bygges der videre på i den følgende opdeling over, hvilke andre faktorer, der 
har betydning for udvikling af organisationers legitimitet, (hvor der både er medtaget 
elementer fra neoinstitutionelle og tidligere institutionel teorier) (baseret på Kostova og Zaheer 
1999: 66-67).  
  
Omgivelsernes karakteristika: Her bygges på Scotts tre institutionelle søjler. Her medtages 
Scotts pointe om, at en organisations omgivelser er fragmenterede og baserer sig på 
institutionelle søjler af regulativ, kognitiv og normativ karakter, og det udmønter sig i hver 
deres dimension af legitimitet. 
 
Organisationens karakteristika: En organisation er ikke et ensartet hele, men består af 
undergrupperinger med hver deres rationaler. Hertil former en organisation også sine egne 
legitimeringsforståelser over tid og der kan skelnes både mellem intern og ekstern legitimitet i 
forhold til undergrupperinger og i forhold til forskellige eksterne forståelser af legitimitet for 
organisationen.  
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Legitimeringsprocesserne: Her er det organisationens følen-sig frem i en kontinuerlig proces, 
hvor organisationen løbende tester sig frem til, hvad der virker og redefinerer dermed 
organisationens legitimitet i forhold hertil. Her trækkes mediernes betydning frem, men 
derudover har konkrete og hvilke bestemte relationer organisationen har til andre 
organisationer, også betydning. (Kostova og Zaheer 1999: 66-67). 
 
Som det fremgår er legitimeringsprocesser en sammenfletning af både et internt og et eksternt 
blik på organisationens legitimitet. Der er i den tidlige institutionelle organisationslitteratur 
mest fokus på den eksterne del, hvor analyser af medier og faglige organisationer er 
velbeskrevet, mens en mindre del fokuserer på den interne organisation (Suchman og 
Deephouse, 2008: 18).  
 
Et eksternt fokus ses også i og med at omdømme forbindes til legitimitet for organisationer. 
Omdømme forstås som de ”mental associations about the organization actually held by others 
outside the organization” (Brown et al., 2006: 101), men ses i et historisk perspektiv. For 
omdømme er også baseret på opfattelser af en organisations tidligere handlinger og det 
anvendes af eksterne til at give et billede af, hvad virksomheden forventes at kunne præstere i 
fremtiden (Fombrun og Rindova 1996).  
 
Status, omdømme og legitimitet kan således også anskues som tre tæt forbundne begreber, og 
derfor skal der skelnes mellem de tre i det følgende afsnit.  
 

7.5 Forholdet mellem status, omdømme og legitimitet  

Status, omdømme og legitimitet er begreber, der udtrykker omgivelsernes bedømmelser af en 
organisation, og de kan ses som begreber, der indvirker på hinanden. I afhandlingen har jeg 
valgt at fokusere på legitimitet, og derfor er det relevant at forklare de tre begrebers indbyrdes 
forhold, idet status og omdømme også kan være med til at give legitimitet (Suchman og 
Deephouse, 2008). Derfor vil jeg i det følgende diskutere disse tre begreber.  
 
Som Suchman og Deephouse påpeger, stammer de tre begreber legitimitet, status og omdømme 
fra fundamentalt forskellige rødder. 1) Legitimitet afspejler overensstemmelse med forskellige 
sociale retningslinjer. 2) Status er en afspejling af gruppers tilskrivning og gruppemedlemsskab; 
3) Omdømme afspejler stakeholderes opfattelse af organisationens præstationer og 
selvpræsentation (2008: 66). På trods af disse forskelligheder, viser Suchman og Deephouse 
hvorledes begreberne er tæt forbundne:  
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Ligheder mellem begreberne: 
Både status, omdømme og legitimitet baserer sig på en form for vurderinger fra et socialt 
system (Deephouse og Carter 2005: 330). 
Omdømmebegrebet kan associeres med status, idet de begge ses som relative i forhold til andre 
organisationer, hvor man kan tale om, at nogle har et bedre omdømme end andre. Omdømme 
sættes her i forbindelse med ord som image, respekt, prestige og goodwill, som alle indikerer en 
relativ position af en bestemt organisation overfor andre (Deephouse og Carter 2005: 331).  
 
Der er imidlertid også væsentlige forskellige mellem de tre begreber:  
a)  De tre begreber er forskellige i forhold til, hvad der måles og om de kan måles: Legitimitet 
kan ikke som status og omdømme måles. Omdømme måles i f.eks. internationale kvantitative 

undersøgelser61. Legitimitet fremtræder ikke som opgørelser på lister over omdømme og eller 
om organisationers indbyrdes status. Legitimitet er nærmere en tilstand, som afspejler en 
afstemning i forhold til kultur og normer og afspejles i vurderinger af, hvorvidt organisationen 
vurderes at overholde relevante love og regler. (Scott 1995: 45 i Deephouse og Carter 2008: 51) 
b) De er forskellige i forhold til, om der sammenlignes med andre organisationer: Hvor 
legitimitet afhænger af social accept, kan omdømme derimod ses som en social sammenligning 
mellem organisationer på en række karakteristika, men som kan inkludere de samme 
regulative, normative og kognitive dimensioner (Deephouse og Carter 2005: 332). 
c) De tre begreber er forskellige i forhold til hvem, der skaber vurderingen: Som 
ledelsesteoretikeren Alexandre B. Bitektine foreslår det, tillægges legitimitet i kraft af øjnene der 
ser, omdømme består af de eksterne stakeholderes opfattelser og status opgøres intersubjektivt 
mellem stakeholdere (Bitektine 2011: 151). 
d) Status, omdømme og legitimitet er forskellige i forhold til, hvad der indgår i vurderinger, 
f.eks. fortid og fremtid (Suchman og Deephouse 2008):  
Omdømme er en kollektiv repræsentation af en virksomheds historie, som anvendes til at pejle 
stakeholderes forventninger i forhold til forventninger til fremtiden (Fombrun og Rindova 
1996). Legitimitet har ikke denne indbyggede fremtidsdimension, siger Suchman og 
Deephouse, ligesom status også skabes på baggrund af fortid og et blik på nuet.  
 
Som det fremgår, er både omdømme, status og legitimitet altså begreber, der relaterer sig til 
vurderinger af organisationer. Legitimitet synes at have større grad af fokus på, at det er noget, 
der skabes i relationer mellem interne og eksterne stakeholdere, idet status og omdømme 
relaterer sig mere til eksterne stakeholderes vurderinger af organisationen. Som de er 
præsenteret ovenfor, er de tre begreber kun fælles om det at udspringe af en social vurdering. 
Bitektine (2011) har forsøgt at opstille en teori for sociale vurderingsprocesser, hvor han 
adskiller de tre begreber ydereligere. Bitektine beskæftiger sig med begreberne kognitiv 
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 F.eks. Global RepTrack fra Reputation Institute, der måler omdømme for globale brands.  
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legitimitet, sociopolitisk legitimitet, omdømme og status og relaterer de tre sidste begreber til, 
hvorledes et emne vægtes af stakeholdere, og med hvilke begrundelser det sker. Han gør 
opmærksom på, at de tre begreber ikke nødvendigvis kan sidestilles, idet en organisation kan 
have et godt omdømme, men lav status. De faktorer, han trækker frem som betydningsfulde i 
vurderingsprocessen af en organisation, er f.eks. hvordan bestemte stakes opfattes af 
stakeholdere; er der en høj eller lav synlighed, en høj eller lav risiko, og om vurderingen kan 
fungere som signal eller eksempel overfor andre lignende organisationer. Disse forhold kan 
skitseres som følger: 
 

 
Vurderingsform 

 
Stakes/vigtighed 

 
Stakeholderes bagvedliggende 
overvejelser 

Kognitiv legitimitet 

Lav synlighed af 
vurderingen  
Lave økonomiske stakes  
Lav opfattelse af risiko  

Ingen får kendskab til det. 
Der er ikke noget at tabe. 
Ingen vil tage anstød. 

Sociopolitisk legitimitet 
Høj synlighed af 
vurderingen 

 
Vurderingen kan i sig selv opfattes 
som et eksempel for andre eller 
udvise konformitet i forhold til 
eksisterende normer. 
 

Omdømme 
Høje økonomisk eller social 
stakes 

Der er meget på spil, høj risiko. 

Status 
Høj synlighed af 
vurderingen 

Vurderingen kan fungere som et 
statussignal.  

 

Tabel 5. Sammenligning af legitimitet, omdømme og status i forhold til stakes. (Tilvirket på baggrund af Bitektine 

2011: 168-170) 

Bitektine’s oversigt er mere omfattende end her præsenteret, men for afhandlingen er det 
interessante, at han relatere legitimitet, status og omdømme til stakes, og at han har blik for de 
overvejelser, der ligger bag, at en stakeholder anvender en bestemt form for vurdering. Her 
anvendes en del af hans model til at anskueliggøre, dels at de tre begreber kan adskilles, dels 
også som en måde at få nuanceret forholdet mellem de tre begreber forud for afhandlingens 
kvalitative analyser. Opstillingen antager, at det muligvis er omdømmevurderinger, der er 
aktive, hvis stakeholdere udtrykker, at der er meget på spil, eller at der er tale om en 
statusvurdering, hvis der omtales at en handling (f.eks. en politisk beslutning) der kan fungere 
som et statussignal. Samtidig bliver sociopolitisk og kognitiv legitimitet trukket frem. Den 
kognitive legitimitet kan være vurderingsformen, når der er lav synlighed eller lave stakes. 
Omvendt foreslår Bitektine, at den sociopolitiske legitimitet kan være i spil, når der er høj 
synlighed. På denne måde forsøger Bitektine at sammenfatte de tre begreber, men også at 
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adskille legitimitet fra status og omdømme. Afhandlingens kvalitative analyser har sit primære 
fokus på legitimitetsbegrebet, men med baggrund i den ovenstående opstilling, kan det 
overvejes, hvorledes status og omdømmevurderinger viser sig i datamaterialet, og om og 
hvorledes status og omdømme kan relateres til de forskellige former for legitimitet.  
 
Til brug for afhandlingens anvendelse af legitimitetsbegrebet, opererer man indenfor 
legitimitetsteori med forskellige typer af legitimitet, som skal gennemgås i det følgende. 
 

7.6 Typologier af organisationslegitimitet 

Som det fremgik af kapitlets første definitoriske afsnit, kan legitimitet ses som et sammensat 
begreb. I et forsøg på at afdække, hvilke dimensioner, der indgår i vurderingen af legitimitet for 
organisationer, har forskere forsøgt at nuancere legitimitetsbegrebet. Disse forskellige typer af 
legitimitet viser, hvordan organisationslegitimitet er et sammensat fænomen, der relaterer sig til 
en række forskellige logikker. 
 
En af de meget anvendte typologier, stammer fra Suchman, der på baggrund af sin 

gennemgang af institutionel teori og legitimitetsteori62 skelner mellem tre overordnede former 
for legitimitet: pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet (Suchman 1995). De tre former 
uddyber han på denne måde:  
 
Pragmatisk legitimitet: er der hvor stakeholderes vurdering baserer sig på en rationel afvejning 
fra et nytte- og interesse-perspektiv. Suchman opstiller her tre undertyper:  
a) Byttelegitimitet: som går på stakeholdere oplevelse af et udbytte f.eks. af politisk, økonomisk 
eller social værdi. Med andre ord, ser stakeholderen her på organisationen ud fra spørgsmålet, 
får jeg selv noget ud af dette?  
b) Nyttelegitimitet: som kan gå på forhold, hvor organisationens legitimitet vurderes på 
baggrund af noget større end en god byttehandel. Her kan organisationen opfattes at udvise 
ansvarlighed og være til gavn for samfundet mere generelt.  
c) Dispositionel legitimitet: er baseret på, at stakeholdere sammenligner deres opfattelse af 
organisationen med egne værdier. Legitimitet afhænger af om organisationen vurderes at dele 
stakeholderens egne værdier. Stakeholderen kan da karakterisere organisationen som f.eks. 
ærlig eller troværdig. 
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 Suchman trækker på både legitimitetsteori (f.eks. Parsons 1960, Weber 1978) tidlig institutionel teori (f.eks. Powel og 
DiMaggio 1991, Dowling og Pfeffer 1975, Pfeffer og Salancik 1978) og neoinstitutionelle teoretikere (f.eks. Zucker 1989, 
Meyer og Rowan 1991, Aldrich og Fiol 1994 og Scott 1995) og hans bidrag, som anvendes her består hovedsagelig i den 
systematiske fremstilling i form af hans typologi.  
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Moralsk legitimitet: stakeholdere vurderer organisationen på baggrund af, om de vurderer, at 
organisationen gør det ’rigtige’. Stakeholdere vurderer f.eks. hvorvidt organisationens 
handlinger er gode/vigtige/lovlige. Her er der fire undertyper:  
a)  Konsekvenslegitimitet: Stakeholdere vurderer organisationen på baggrund af dens resultater 
og output, 
b) Procedurelegitimitet: Stakeholdere vurderer, hvorvidt organisationen følger accepterede 
praksisser og procedurer, 
c)  Strukturel legitimitet: Stakeholdere vurderer, hvorvidt det generelle organisatoriske udtryk 
er konsistent over tid, 
d)  Personlig legitimitet: Stakeholdere vurderer lederens personlige karisma.  
 
Kognitiv legitimitet: Afhænger af (fundamentalt, kognitivt) meningssystem hos stakeholdere, 
såvel som i deres omgivende samfund. Vurderinger går på, om organisationen bedømmes at 
være nødvendig og uundgåelig, på baggrund af kulturelle taget-for givet antagelser i 
samfundet. Her inddeles i fire undertyper:  
a)  forudsigelighed, 
b)  troværdighed, 
c)  uundgåelighed, 
d)  bestandighed. 
Kognitiv legitimitet er vanskelig at opnå for organisationer, men når den opnås, er den meget 
holdbar og betegnes som den mest kraftfulde, netop fordi selve organisationen vurderes at 
være en selvfølgelighed.  
 
Denne inddeling af former for legitimitet betegnes som ”pivotal point” i udviklingen af teorier 
om organisationslegitimitet (Deephouse og Suchman 2008). Der kan f.eks. vælges at fokusere på 
en form, som den moralske, hvilket ses hos Palazzo og Scherer (2006). Desuden mener Suchman 
og Deephouse, at specielt kognitiv legitimitet er vanskelig at arbejde med, idet den antages at 
hænge sammen med fraværet af spørgsmål til organisationens relevans. Suchman og 
Deephouse påpeger nemlig faren ved, at man i analyser anvender medieomtale, som et udtryk 
for omfanget af kognitiv legitimitet, idet mangel på af medieomtale af en organisation ikke 
nødvendigvis kan sidestilles med mangel på kognitiv legitimitet. Fravær af omtale i medierne, 
siger de, kan nemlig også være udtryk for, at organisationen netop tages for givet, og dermed 
har kognitiv legitimitet, hvorfor der ikke er medieomtale, der sætter spørgsmålstegn ved 
organisationens eksistens. (Suchman og Deephouse, 2008: 53-54) 
 
Der er også andre typologier for organisationslegitimitet, som ville kunne anvendes i 
afhandlingens analyser. Nemlig en inddeling baseret på Scotts tre institutionelle søjler, som vi 
har set omtalt tidligere, hvor han her introducerer tre andre former for legitimitet (Scott 1995): 
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Regulativ legitimitet: opnår organisationen fra højerestående aktører, f.eks. lovgivende aktører, 
der er associeret med regeringer eller andre, der definerer, hvad der er lovligt og 
proceduremæssigt acceptabelt gennem krav og sanktioner.  
Normativ legitimitet: opnås gennem kongruens med normer og værdier, som aktører definerer 
som moralsk acceptable, f.eks. bestemte faglige grupperinger og deres faglige organisationer, 
som sætter bestemte standarder og værdier.  
Kognitiv legitimitet: kan organisationen opnå fra andre fra lignende organisationer, der som 
aktører sætter en bestemt skabelon for denne type organisations strukturer og handlinger. 
 
Fællestrækket ved Suchman og Scotts to typologier er, at legitimering ses som aktørdrevent og 
primært defineres af eksterne aktører, men begge forsøger på hver deres måde at dække både 
organisationen og dens kontekst.  
 
Deephouse og Suchman påpeger at teori om organisationslegitimitet et felt, der er under 
udvikling og de foreslår derfor et par afklarende betragtninger for at dæmme op for 
misforståelser i anvendelser af begrebet (2008: 52-53). For det første påpeger de, at normativ 
legitimitet hos Scott ikke henviser til den ’almindelige’ forståelse af normativ: Altså i 
betydningen at noget bør være eller bør gøres på en bestemt måde. I stedet skal normativ 
legitimitet forstås som overensstemmelsen mellem organisationen og etik, samt det verdenssyn, 
der præger de der betragter organisationen – også ud fra faglige normer. Normativ legitimitet 
er således tæt forbundet med pragmatisk, kognitiv og moralsk legitimitet. Deephouse og 

Suchman foreslår derfor i stedet at man anvender ’faglig legitimitet’63, som den form for 
legitimitet, der grunder i faglige anbefalinger indenfor et bestemt organisatorisk felt. De 
understreger, at der med faglig legitimitet kan være forskellige undergrupperinger i eller 
udenfor organisationen, der har hver deres tradition som udmønter sig i divergerende 
argumenter for, hvad der giver faglig legitimitet.  
 
Der er en række andre forskere, der har videreudviklet andre typologier af 
organisationslegitimitet på baggrund af ovenstående. Her præsenteres nogle af deres forskellige 
typer, som til dels, er mere bredt inkluderende. Archibald (2004) skelner således mellem blot to 
former for legitimitet: 
 
Kulturel legitimitet: er en sammenfletning af normativ og kognitiv legitimitet til begrebet 
kulturel legitimitet, som kan opbygges over tid i faglige og kulturelle kontekster. 
Sociopolitisk legitimitet: er forbundet med organisationens politiske kontekst og dækker over 
regulativ legitimitet.  
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 Suchman og Deephouse’s anbefaler ydermere, at anvende udtrykket faglig i stedet for normativ, idet de påpeger at det kan 
skabe begrebsforvirring i forhold til DiMaggio og Powell’s koncept om normativ isomorfisme, som hentyder til 
overensstemmelse med bestemte etikker og verdensopfattelser i en profession (Suchman og Deephouse 2008: 53). 
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Sådanne lister over former for legitimitet kan have hver deres berettigelse, fordi de trækker 
forskellige fokuspunkter frem. Men fordi anvendelsen af legitimitetsformer i afhandlingen også 
skal have den funktion at kunne være med til at forklare dynamikker mellem interne og 
eksterne stakeholdere, skal der derfor også inddrages en anden typologi. I den følgende skelnes 
der nemlig mellem legitimitet i organisationen og i dens omverden (Almlund, 2013): 
 
Intern legitimitet: er når ledelsens interne beslutninger, kommunikation og handlinger er i 
overensstemmelse med ledelsens udsagn og det forekommer legitimt for medarbejderne at 
navigere efter dem. Det kan f.eks. være i forhold til miljø eller social ansvarlighed. Således 
omhandler intern legitimitetsanalyse organisationens interne praksis, kommunikation og 
italesættelser. 
Den interne legitimitet opdeles i Almlunds empiriske analyse, der er inspireret af Luhmanns 
kommunikationsbegreb, i (mindst) to former/faser:  
1) Åbnende legitimitet: den indledende fase, hvor der er nye vinkler og definitioner til 
forhandling og diskussion i organisationen. Dette leder hen mod den næste fase.  
2) Tillidsbaseret legitimitet: hvor prioriteringer er fastlagt, og alle har tillid til prioriteringerne 
og kan agere efter dem. I forhold til den første fase er kompleksiteten reduceret, og der er 
enighed om (og tillid til) at bruge tid og energi indenfor prioriteterne.  
Ekstern legitimitet: er når organisationen og specielt ledelsen gennem legitimerende 
selvfremstillinger, forsøger at fremstå som legitim og troværdig overfor omgivelserne. Her er 
fokus således på koblingen mellem organisationen og omgivelserne, som f.eks. lokalsamfund, 
medier og forbrugere. (Almlund 2013) 
 
Det, der er interessant ved Almlunds opdeling og blik på organisationslegitimitet, er dels det 
indadvendte blik på organisationen. Dels det, at der også arbejdes både med tid (altså hvor i 
beslutningsprocessen organisationen befinder sig) og hvilken hensigt, der er med 
organisationens handlinger eller kommunikation. Det påpeges også, at legitimitet er et 
kontekstafhængigt begreb, som er mere flertydet end fremgår det af denne tosidede opdeling, 
men der er to væsentlige ting for afhandlingen, som trækkes frem her. Dels at interne og 
eksterne forståelser af legitimitet kan være meget forskellige. Dels at ekstern legitimitet her 
dækker over organisationens forståelse af, hvad der kan lede til ekstern legitimering, snarere 
end det skal forstås som eksterne stakeholderes vurderinger. Et forbehold er dog fra Almlund, 
at det understreges, at de to faser i den interne legitimitet kan se anderledes ud, og der er behov 
for at afdække dette i empiriske analyser (Almlund 2013).  
De enkelte legitimitetstyper kan anvendes som analytiske koncepter i afhandlingens analyser. 
Men i  forhold til at anvende legitimitetstyper som analyseoptik, påpeger Suchman og 
Deephouse, at ligesom organisationslegitimitet overordnet ikke eksisterer per se, er de 
forskellige typer heller ikke empirisk separate størrelser (2008: 67). Tillige gør Suchman og 
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Deephouse opmærksom på, at de enkelte typer er tæt forbundne og overlappende, hvilket kan 
gøre det vanskeligt at bestemme de forskellige former for legitimitet i en empirisk analyse.  
 
Som det ovenstående har vist, er legitimitetsbegrebet et sammensat begreb med mange 
dimensioner. Dernæst er der meget tæt forhold mellem legitimitet, omdømme og status-
begreberne, som gør at det vil være et definitorisk spørgsmål, hvornår der i en empirisk analyse 
er tale om det ene eller det andet. Derfor forsøges i det følgende at sammenfatte de tre begreber 
gennem et overordnet fokus på stakeholderes forventninger til organisationen. 
 

7.7 Forventninger og organisationslegitimitet 

I afhandlingen anses organisationslegitimitet som paraplybegreb, og som en form for optik på 
de dynamikker mellem stakeholdere som afhandlingens empiriske analyser beskriver. Disse 
bygger på stakeholderforventninger og derfor undersøges relationen til 
organisationslegitimitet. Men hvad er forventninger? Deephouse og Carter beskriver 
forventninger som et tosidet begreb. Dels kan de være eksplicitte, som når forventninger 
italesættes af faglige organisationer, regeringer og andre. Dels kan forventninger være 
implicitte og udvikle sig over tid på baggrund af interaktioner mellem deltagere i et socialt 
system (Deephouse og Carter 2005: 331). Forventninger er et ’element’ mellem stakeholdere i og 
omkring en organisation. Hvis man godtager, at en organisation er socialt konstrueret, ændrer 
organisationen sig over tid, delvist på grund af, at opfattelser af, hvad der er legitimt udvikles 
kva skiftende forventninger. Derimod handler det ikke om, hvad der er rigtigt eller forkert, men 
snarere om hvem, der opfatter en organisations praksisser og handlinger som legitime 
(Holmström og Kjærbeck 2012: 13-14). Forventninger har altså betydning for omgivelsernes 
vurdering af organisationen, men også for organisationens udvikling med et ekstrovert blik på, 
hvordan stakeholdere vurderer praksisser og handlinger i forhold til forventninger til 
organisationen. Forventninger er ikke statiske, idet de skifter gennem tid. Når der pågår 
sådanne ændringsfaser inden for et felt, bliver legitimitetsbegrebet aktuelt, fordi der så sættes 
spørgsmålstegn ved den eksisterende orden, f.eks. gennem indførelse af nye praksisser, nye 
regler eller i form af, at nye aktører forlanger adgang til et felt, hvor de eller ikke har haft 
indflydelse (Maragia, 2002: 31264 i Palazzo og Scherer 2006: 71-88). Hvis der således eksplicit 
eller implicit bliver sat spørgsmålstegn ved en organisations berettigelse, er legitimitetsbegrebet 
relevant, fordi begrebet kan forstås som tilstedeværelsen eller fraværet af spørgsmål til 
organisationens berettigelse (Deephouse og Suchman 2008: 52). Legitimitet er således mest 
tydeligt, når noget vurderes mangelfuldt, for så åbnes der op for implicitte eller eksplicitte 
spørgsmål på baggrund af stakeholderes forventninger til organisationen. De organisationer, 
som af stakeholdere vurderes til at mangle accepterede og legitimt accepterede fortællinger af 
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deres aktiviteter, er mere sårbare over for spørgsmål om, hvorvidt de nu også er uundværlige, 
rationelle og nødvendige (Meyer og Rowan 1991 i Suchman 1995). Organisationer med lav 
legitimitet har derfor øget risiko for negativ pressedækning, uønsket regulering og evt. 
forbrugerboykot. En organisations legitimitet får dermed betydning for den måde, hvorpå 
organisationen har mulighed for at agere. Stakeholderes skuffede forventninger kan derfor 
opfattes at have en potentiel og ret konkret betydning for organisationens mulige handlefelt.  
 
Dernæst vil jeg her argumentere for, at forventninger bliver særligt relevante, men også mere 
komplekse, når det drejer sig om offentlige organisationer: Vi alle sammen ejere af offentlige 
organisationer og forventer dermed, at organisationen leverer i forhold til vores forventninger. 
Som Luoma-aho udtrykker det, kan en offentlig organisation med kun lidt ansvar overfor det 
omgivende samfund ikke eksistere længe, idet offentlige organisationers eksistens er bundet op 
på dette ansvar og forventes at skulle servicere offentligheden (Luoma-aho 2006: 18). Dermed 
sættes fokus på, at en offentlig organisation måske i højere grad end private virksomheder, 
orienterer sig i forhold til en kreds af mangesidede og måske direkte modsatrettede 
forventninger, fordi ’ejerkredsen’ er mere pluralistisk. Dernæst kan offentlige organisationer 
være underlagt eksplicitte regulativ krav, når de udtrykkes i love og overenskomster. Moralsk 
legitimitet vil her være på spil, når stakeholdere vurderer om organisationen overholder loven 
og indfrier de krav, der stilles i lovgivningen. Forventninger om, hvorledes kravene bedst 
opfyldes er mere komplekse, men i kraft af de kan henvises til lovmæssige krav, bliver de 
særligt legitime og betydningsfulde for organisationens legitimitet. En offentlig organisation, 
som f.eks. et museum er underlagt love, der dikterer en række relativt konkrete krav, som er 
anderledes end ved private organisationer. Dermed er det relevant for afhandlingen, at en 
organisations legitimitet afhænger af, hvorvidt organisationen vurderes at overholde formelle 
love, men også de mere generelle sociale normer (Deephouse og Suchman 2008: 49-50). Dermed 
er der en Webersk optik i anvendelse, når det antages, ”at legitimering sker gennem en 
kollektiv konstruktion af social virkelighed, i hvilken elementerne af en social orden ses som 
værende overens med normer, værdier og overbevisninger, som individer forudsætter som 
alment udbredte, hvad enten de selv deler dem eller ej” (Holmström og Kjærbeck 2012: 14). At 
legitimere sig som offentlig organisation sættes med dette citat i relation til konformitet og 
almenhed, men ikke nødvendigvis enighed. Det kommer med andre ord an på forventninger og 
målestok. Forventninger er altså også noget, der skabes i et samspil mellem organisationen og 
dens omgivelser, og forventningerne går begge veje. En organisation kan f.eks. vælge at forsøge 
at indfri egne og andres forventninger eller skuffe de selvsamme enten eksplicitte eller 
implicitte forventninger. Hvad der opfyldes, og hvornår noget vurderes opfyldt afhænger af 
den målestok, der anvendes. Legitimitet er ikke en decideret målestok, idet det er lige så 
uhåndgribelig som forventninger: ”Der findes ikke noget sted, hvorfra handlingers legitimitet 
indholdsmæssigt og endeligt kan fastlægges. Det ligger i selve begrebet, at det kræver 
tilslutning, og at det kan diskuteres […]. Det der imidlertid kan studeres og reflekteres over, er, 
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hvilke sociale processer, dynamikker og diskurser, der på et givet tidspunkt i praksis definerer 
og afgrænser, hvad der er legitimt – og hvordan disse processer udvikler sig […]” (Jensen 2013: 
180). Således er legitimitetsbegrebet en form for ’analytisk håndtag’ i disse processer, 
dynamikker og dialoger mellem stakeholdere, der udspiller sig gennem implicitte og eksplicitte 
forventninger til en offentlig organisation. Dette er netop en del af afhandlingens fokus og 
begrunder således anvendelsen af legitimitetsbegrebet. 
 
 
Hermed slutter gennemgangen og diskussionen af udvalgt teori om organisationslegitimitet, 
hvor valget af organisationslegitimitet som begreb også er blevet begrundet. I det følgende 
afsnit vælges der nu afhandlingens ståsted.  
 

7.8 Afhandlingens placering og diskussion af den fremlagte teori 

På baggrund af den gennemgåede teori, indplacerer afhandlingens forståelse af legitimitet sig i 
en institutionel organisationsteoretisk ramme med vægtning mod et neoinstitutionelt opfattelse 
af legitimitet. 
 
Organisationslegitimitet anskues derfor som en form for flerdimensionel linse, hvorigennem 
stakeholderes forventninger formes. Fokus er på, hvorledes stakeholdere og organisation er 
under indflydelse af legitimitets-retningslinjer, om hvorledes et bymuseum forventes at 
optræde i lokalsamfundet. Dermed læner afhandlingen sig mere op ad Suchman’s definition, 
hvor der er vægt på stakeholderes vurderinger af en organisation. Dette er i tråd Deephouse og 
Suchman’s anbefaling til forskere, der anvender legitimitetsbegrebet om at undersøge kilder til 
legitimitet:   
 
”Legitimacy guidelines are abstract legitimacy-relevant constructs embedded at society at large, such 
as language, values, norms, social rules etc. We use the term ’guidelines’ to highlight the fact that 
these constructs may be in flux, may vary according to local conditions, and may be enforced as 
strictly, as consistently, or as formally as might be implied by the more commonly used phrase 
’social rules’.” (Deephouse og Suchman, 2008: 69) 
  

Dermed fravælges den strategiske tilgang til organisationslegitimitet, idet det ikke er indenfor 
afhandlingens fokus at finde frem til f.eks. legitimeringsstrategier for en organisation, men 
nærmere at vise, hvorledes forskellige former for organisationel legitimitet har betydning for de 
typer af forventninger, som viser sig i stakeholderdialoger om og i et lokalt museum.  
 
Organisationslegitimitet opfattes dermed også som dynamisk og som noget, der konstrueres 
løbende på baggrund af de samlede organisationsinterne, -eksterne, historiske, kulturelle og 
socialt definerede opfattelser af en bestemt organisationstype. Blikket bliver med denne 
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forståelse af legitimitet vendt både ind i organisationen mod ansatte og ledelse og følger deres 
blik på eksterne stakeholdere. Samtidig bliver stakeholdere omkring organisationen også 
interessante på grund af deres vurderinger af organisationen, hvis de f.eks. beskriver denne 
gennem sammenligninger med andre lignende organisationer eller i de karakteristikker, 
hvormed stakeholdere beskriver organisationen.  
 
Afhandlingen anser dermed, at organisationslegitimitet bliver italesat gennem stakeholderes 
vurderinger af organisationen. Således antages de forskellige legitimitetstyper at kunne vise, 
hvilke forskellige logikker, der ligger bag ved både den måde som vurderingen udformes og 
karakteren af vurderingen. Stakeholderes vurderinger af organisationslegitimitet antages 
dermed vise sig i eksplicitte udsagn, såvel som implicit i stakeholders handlinger og 
betragtninger. Dermed bliver afhandlingens analyse, ligesom Deephouse og Suchman påpeger, 
influeret af retoriske, diskursive og tekniske diskussioner af, hvad der er legitimt, og hvem der 
har mandat til at definere og give den (2008: 68). Legitimitetsbegrebet er dermed også en måde 
at repræsentere et magtperspektiv i afhandlingen, uden decideret at fokusere på magt som 
selvstændigt begreb.  
 

7.8.1 Anvendelse af typer af organisationslegitimitet i afhandlingens kvalitative analyser  

De forskellige typer af organisationslegitimitet, som er blevet præsenteret i kapitlet, anvendes 
som markører i analysearbejdet. Legitimitetstyper behandles som analytiske koncepter til at 
undersøge og beskrive, hvorledes de dynamiske sociale konstruktionsprocesser mellem 
stakeholdere pågår i og omkring organisationen. Det er her vigtigt at være opmærksom på at 
undgå en næsten deterministisk årsag/virknings-tese i analysen og huske, at de forskellige 
typer af legitimitet er analytiske koncepter og ikke empiriske separate størrelser (Suchman og 
Deephouse 2008: 67). Sammenlagt kan de forskellige typologier supplere hinanden og danner et 
fundament for at opstille en organisationsrelevant typologi på baggrund af de kvalitative data i 
afhandlingens analyser. F.eks. er Scotts tre former for legitimitet mere brede end Suchman’s 
framework og kan derfor være lettere at operationalisere i en kvalitativ analyse. Imidlertid er 
den store fokus på aktører som definitoriske givere af legitimitet problematisk, fordi det interne 
organisationsblik også er vigtig for afhandlingen. Den interne vinkel ville kunne indgå under 
en normative legitimitetstype, men det kan tænkes, at Scotts typologi har for stor ’looking in’-
karakter til også at kunne rumme interne stakeholderes forskellige former for legitimitet. Det er 
nærliggende at antage, at fokus i en analyse, hvor der anvendes Scotts typologi, bliver at afgøre, 
hvor organisationen afviger fra stakeholderes forventninger. Dette vil medføre illustration af, 
hvor der sker brud på den forventede adaption eller hvor der opstår legitimitetskløfter (Sethi 
1975). Dette er, så vidt jeg ved, ikke undersøgt i en stakeholder/organisationsidentitetsoptik før 
og de kvalitative analyser kan afdække, om det skaber mening at anvende denne optik, som en 
måde at vise, hvorledes legitimitet er relateret til identifikationsprocesser. 
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Den ovenstående teori og diskussion tilfører afhandlingen de centrale pointer, at en 
organisation eksternt relaterer sig til forskellige institutionelle rationaler, at organisationen 
internt også er komplekst sammensat, og at bestemte eksterne relationer løbende vurderes og 
har betydning for organisationens selvopfattelse og valg. I gennemgangen blev det vist at der 
kan skelnes mellem intern og ekstern legitimitet, hvormed et tids- og hensigtsperspektiv kan få 
plads i analysen. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at tale om intern og ekstern legitimitet, 
fordi det nemt kan misforstås. Ligesom Deephouse og Suchman’s pointe om normativ 
legitimitet ikke nødvendigvis er normativ, som det alment forstås, så er begreberne intern og 
ekstern legitimitet heller ikke at forstå, som man ofte vil tolke betydningen, som noget der er 
legitimt inde, eller noget andet der legitimt udenfor. Derfor anvendes Almlunds forståelse af 
intern/ekstern legitimitet ikke. Men det følgende afsnit skal klargøre, hvorledes den vigtige 
pointe om hensigt og tidsperspektiv alligevel kan medtages. Dette sker ved samtidigt at 
balancere mellem de tre tætforbundne begreber, status, omdømme og organisationslegitimitet, 
som diskuteres i det følgende. 
 

7.8.2 Valg af organisationslegitimitet fremfor status og omdømme 

I afhandlingen er der dels fokus på, hvorledes organisationen indtræder i stakeholderdialoger, 
der løbende former organisationens legitimitet, og dels hvordan stakeholderes vurderinger 
baserer sig på legitimitet som retningsgivere. Men i stedet for at fokusere på et bestemt udbytte, 
altså hvorvidt en organisation har legitimitet, er fokus at illustrere, hvorledes 
legitimeringsprocesserne foregår. Suchman og Deephouse efterspørger, at forskning også skal 
undersøge kilderne til, hvad der skaber legitimitet for en organisation. Som gennemgangen 
viste, betyder det, at status og omdømme skal medtænkes, da disse kan vise noget om, hvilke 
legitimitetsfaktorer, der er til stede i et bestemt organisatorisk felt. 
 
Hvis blikket i afhandlingen var på flere organisationer og forholdet mellem dem og 
betydningen heraf, ville det være relevant mere specifikt at inddrage omdømme og status. For 
man kan med rette indvende, at der altid er et omdømme at forholde sig til. I forhold til at 
analysere interne og eksterne stakeholderes, er legitimitetsoptikken valgt, da det netop får fokus 
hen mod forventninger, som noget der er medkonstruerende for, hvad der er socialt accepteret i 
forhold til en bestemt organisation. For det andet er status og omdømme begreber, der har 
deres primære fokus forankret i et eksternt blik på organisationen. Et omdømmeperspektiv 
kunne have placeret afhandlingen i en public relations-ramme og også have resulteret i mere 
fokus på de eksterne stakeholdere end de interne stakeholdere.  
 
I forhold til diskussionen om legitimitet, status og omdømme, som alle er begreber der knytter 
sig an til vurderinger af en organisation, er det relevant at undersøge, om der viser sig 
interdependens i det kvalitative datamateriale. Afhandlingen tilslutter sig dermed, at 
”[j]uxtaposing legitimacy, status and reputation reveals important connotations of each that 
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would remain largely invisible if the three were considered only in isolation (Deephouse og 
Suchman, 2008: 60).  
 
At alle tre begreber refererer til opfattelsen af succes (Suchman og Deephouse 2008: 63), 
betyder, at der kan spørges, hvad f.eks. stakeholdere vurderer som succes og fiasko for 
organisationen. Dermed forsøges en sammenkobling af stakeholderes vurderinger af 
organisationen, samt hvorledes dette kan lede til legitimitet gennem stakeholderes fortællinger 
om succes og fiasko.  
 
Det er udenfor afhandlingens fokus at bidrage til, hvorledes de tre begreber image, omdømme 
og status på et mere reelt niveau indvirker på hinanden, selvom der efterspørges omkring dette 
(Deephouse og Carter 2008, Bitektine 2011). Gennemgangen i kapitlet viser vigtigheden af, at 
der i afhandlingens kvalitative analyse er analytisk opmærksomhed på, at legitimitet ikke er lig 
med status eller omdømme, men at status og omdømme kan have betydning for stakeholderes 
oplevelse af organisationens legitimitet.  
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8. Overordnet samtænkning af teorien 

Afhandlingens tilgang til at analysere stakeholdere i og omkring en organisation er dannet 
gennem samtænkning af udvalgte dele af den gennemgåede teori. Tilgangen tager for det første 
sit udgangspunkt i corporate communication og anerkendelsen af, at 
stakeholderkommunikation har både interne og eksterne deltagere. Det medfører, at der 
medtages både interne stakeholdere og eksterne stakeholdere i analysearbejdet, da begge er 
betydningsfulde i forhold til de identitetsdynamikker, som de kvalitative analyser skal give 
empiriske eksempler på. Som vi indledningsvist så i starten af den teoretiske del, påpeger 
Johansen og Frandsen, at på trods af den centrale plads, som stakeholderteorien har i corporate 
communication, men alligevel ”the stakeholder has not really been defined in communicative 
terms” (2013: i tryk). Afhandlingen kan ses som et led i dette og det ville kunne gøres ved at 
videreudvikle en issues-tilgang til organisationens omgivelser (Luoma-aho og Vos 2010, 
Luoma-aho og Paloviita 2010). Som et led i dette arbejde anvender jeg en sammenkobling af 
afhandlingens teoretiske afsnit, og det gennemgås i det følgende, hvordan og hvorfor 
afhandlingens empiriske del trækker på den gennemgåede teori. 
 
Stakeholderteori 
Når vi ser tilbage på den gennemgåede stakeholderteori forsøger afhandlingen at bidrage til 
udviklingen af de dynamiske teorier indenfor feltet og specielt den systemiske tilgang (Elias 
2011), der søger at beskrive stakeholderes interesser og hvorledes stakeholdere påvirker 
hinanden. Afhandlingen antager i lighed med flere af de beskrevne dynamiske 
stakeholderteorier, at organisationer er sociale konstruktioner, der dannes gennem forhandling 
mellem stakeholdere (Windsor 2010, Beaulieu og Pasquero 2002). Afhandlingen er placeret i 
den systemiske tilgang til stakeholderteori, og her er det især den deskriptive issuestilgang 
(Luoma-aho og Paloviita, 2010), der beskriver issues-arenaer forskellige interesser omkring 
organisationen, som vil kunne inspirere afhandlingens analyseramme. Dernæst kan 
stakeholderes fortolkning af andres stakes sættes i forhold til legitimitet, der som gennemgået i 
kapitlet betyder, at stakes også er noget, som konstrueres og defineres socialt (Beaulieu og 
Pasquero, 2002).  
 
I afhandlingen søges efter en måde at beskrive, hvorledes stakeholdere influerer og gensidigt 
påvirker hinanden og ikke udelukkende organisationen. Dette er den overordnede forståelse af 
dynamik, som afhandlingen indskriver sig. Altså forsøges der i afhandlingens empiriske del at 
beskrive, hvilke former for gensidige påvirkninger mellem stakeholdere, der kan ses i 
afhandlingens case. Som identificeret i gennemgangen, kunne fokus have været på dynamikker 
over tid, ændringer i stakeholderidentifikation fra organisationens synspunkt eller bestemte 
stakeholdergruppers relationer og dynamik mellem grupperne. I stedet tillægger afhandlingen 
et mere åbent syn på dynamikker, som altså både forskelligt i de enkelte delanalyser (dynamik 
behandles i 9.3.1). I den interne analysedel vil fokus være på dynamikker i 
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organisationsidentitetsprocesser. I den eksterne analysedel betyder dynamik, at stakeholdere 
ændrer deres stakeholderposition. I medieanalysen er dynamik et spørgsmål om 
stakeholderpositioner og legitimitet. Men samlet set forsøger afhandlingen, gennem analyse af 
stakeholderes italesatte forventninger som basis for at kunne se dynamikker mellem 
stakeholdere. Dermed er der både et interessebaseret og identitetsbaseret opfattelse af stake i 
spil. Forventninger og stake kan ikke anvendes som synonymer. I den empiriske del vil stake-
begrebet først blive anvendt i den teoretiske refleksion til at diskutere forskelle mellem stake og 
forventninger.  
 
Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet er det andet centrale område i corporate communication, som 
afhandlingen trækker på. Her er det især de teorier, som beskæftiger sig med multiple 
identiteter, som opstår gennem forhandlinger mellem stakeholdere, der synes at være et oplagt 
valg. Når afhandlingen ikke indskriver sig i denne specifikke del af 
organisationsidentitetsteorier, er det fordi, at afhandlingen beskæftiger sig mere med 
stakeholderes oplevelse af identitet og ikke identitet per se. Afhandlingens tilgang til 
organisationsidentiteter er derfor influeret af dels det socialkonstruktivistiske perspektiv, hvor 
der analyseres på fællesskabte meningsstrukturer mellem organisationens medlemmer og dels 
et social aktør perspektiv, hvor der sættes fokus på de identitetspåstande, som 
organisationsmedlemmer fremsætter (Pratt 2012). Der fokuseres på identitetsdynamikker, for at 
anerkende både dannelse og konstruktionsprocesser, som den teoretiske gennemgang har vist 
(jf. afsnit 6.4.4), er gensidigt konstituerende. Når der er fokus på identitetsdynamikker, hænger 
det sammen med, at Pratt foreslår, at disse er under indflydelse af eksterne påvirkninger, men 
der efterspørges mere empirisk forskning i dette. Her kan afhandlingens analyser give 
eksempler på disse dynamikker.  
Hatch og Schultz (2002) forklarer med deres model (model nr. 12 og 13), forholdet mellem 
kultur, image og organisationsidentitet og afhandlingens framework er ligeledes inspireret af 
de spejlingsdynamikker, som de foreslår. Hos Hatch og Schultz er det organisationsidentitet, 
der står som det centrale i deres modeller, selvom de er inspireret af Meads todelte selv, hvor 
der tales om opfattelser af selv i stedet for identitetsopfattelser. Afhandlingen kunne, med sit 
videnskabsteoretiske fundament og med Meads argument om det todelte selv, koncentrere sig 
om opfattelser af selv i stedet for identitetsopfattelser. At fokusere på selv giver imidlertid det 
problem, at de eksterne stakeholderes opfattelser af organisationen, så kun implicit medtages, i 
form af interne stakeholderes fortolkning af de andres blik. Derfor er det nødvendigt med et 
andet fokus for afhandlingens empiriske del.  
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Organisationslegitimitet 
Som gennemgået i kapitlet om organisationslegitimitet kan legitimitet opnås, når socialt 
acceptable normer opfyldes. Det er relateret til en stabil organisationsidentitet, fordi folk udefra 
’belønner’ en vedvarende organisationsidentitet med legitimitet. (Gioia et al. 2013: 136). Andre 
mener, at der er bestemte identitetskoder for, hvorledes en organisation er prototypisk (nok) for 
sin kategori og sådanne koder påvirker også organisationens identitet. Opfyldelse af 
identitetsforventninger fra omgivelserne er med andre ord med til at give legitimitet. På den 
måde er de eksterne prototypiske identitetsidealer altså med til fastholde organisationsidentitet 
til det, der er forudsigeligt, forventeligt og indenfor rammerne af en samfundsbaseret norm.  
Det primære for afhandlingens analyser er at holde fokus på den dynamiske konstruktion af en 
organisations identitet og forventninger til organisationens opgave og funktion i 
lokalsamfundet. Her opfattes de forskellige typer af organisationslegitimitet som et bagtæppe, 
som kan markere, hvorledes organisationslegitimitet er en del af sådanne sociale og kognitive 
processer. 
 
Nu er afhandlingens teoretiske fundament introduceret og der er forklaret, hvilke analytiske 
’greb’, der sammenkæder teorierne og hvorledes de kan anvendes i afhandlingens empiriske 
del. Men der mangler stadig en overordnet analyseramme for de tre delanalyser, og den vil 
blive udviklet i det følgende.  
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9. Analyseramme for afhandlingens empiriske del 

Dette kapitel skal ses som en optakt til afhandlingens empiriske del. Afhandlingens empiriske 
del har tre delanalyser. En analyse om de interne stakeholdere, en om de eksterne stakeholdere 
og derpå medieanalysen. Det er tre helt forskellige analyser og det kræver en analyseramme, 
som kan gå på tværs af tre så forskellige datasæt. Kapitlet skal derfor løse den udfordring, og 
det gøres på følgende måde: Først en kort opsummering af det overordnede teoretiske afsæt. 
Dernæst fremlægges udviklingsarbejdet med analyserammen og analysemodellen til 
afhandlingens empiriske del.  
 
Kapitlet gennemgår også, hvorledes analyserne forholder sig til dynamik som begreb, og dette 
leder frem til den anvendte analysestrategi. Endeligt klargøres de tre delanalysers funktion i 
forhold til at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål.  
 

9.1 Det teoretiske afsæt for analyserammen 

Afhandlingens analyseramme tager afsæt i de forskellige teorier, som danner afhandlingens 
teoretiske del, der bestod af corporate communication, stakeholderteori, organisationsidentitet 
og -legitimitet og her identificeres kort, hvilke centrale pointer og begreber, der influerer 
analyserammen.   
For det første er afhandlingens udgangspunkt, hvad jeg vil kalde et holistisk corporate 
communication-perspektiv, hvor blikket på stakeholderkommunikation medtager en intern og 
ekstern vinkel på stakeholdere. Mine analyser vil, trods dette fokus, skelne mellem et internet 
og eksternt blik for at kunne operationalisere de forskellige datasæt og de tre forskellige blikke: 
et internt, et eksternt og endelig medieblikket strukturerer således fremlæggelsen af 
analyseresultaterne. For det andet er stakeholderteori meget tydeligt til stede, idet jeg i 
analyserne fokuserer på, hvilke forskellige stakeholderforventninger og egeninteresser, der 
italesættes af stakeholdere i og omkring organisationen. For det tredje er det samlede blik på 
organisationen dannet på baggrund af teori om dynamisk organisationsidentitet, og den måde, 
hvorpå iterative processer af dannelse og konstruktion af identitet beskrives, og hvor der er blik 
for spejling og interdependens. Heri ligger der en implicit antagelse om dynamisk påvirkning 
mellem stakeholdere, og afhandlingen undersøger, hvorvidt den dynamiske identitetsforståelse 
kan anvendes til at beskrive og analysere stakeholderdynamikker. For det fjerde anvendes 
institutionel legitimitetsteori i forhold til den måde, som stakeholdere italesætter vurderinger af 
organisationen og hvilke emner stakeholdere tillægger værdi og vægt i de forventninger, der 
italesættes. Her undersøger analysen, hvorvidt stakeholdere lægger vægt på forskellige typer af 
legitimitet i forhold til de socialt accepterede normer for, hvad et bymuseum forventes at være. 
Samtidig anvendes legitimitet også som et led i at undersøge, om organisationel legitimitet har 
betydning, når der ses efter dynamikker mellem stakeholdere.  
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9.2 Udviklingen af afhandlingens analysemodel 

Afhandlingen forsøger at beskrive dynamiske processer, hvilket har resulteret i afhandlingens 
første udfordring. Dette løses af ovenstående teorisammenkobling, der også er beskrevet 
nærmere i kapitel 8. Men til dette hører også et andet problem, nemlig det, at afhandlingen for 
at kunne beskrive dynamikker mellem en organisation og dens omverden, kræver en 
interdisciplinær tilgang, der er i stand til at favne dynamikker på flere niveauer. Dels 
dynamikker mellem interne stakeholdere og den omverden af stakeholdere, som 
organisationen navigerer iblandt. Dels dynamikker stakeholdere imellem altså f.eks. mellem 
forskellige eksterne stakeholdere. Dette løses kun delvist af den ovenstående teoretiske 
sammentænkning. Brown et al. (2006) beskriver et lignende problem og foreslår en metode til, 
hvordan der kan bedrives empirisk forskning i det interdisciplinære felt mellem et internt fokus 
(hvor de placerer teori om organisationsidentitet) og et eksternt fokus (hvor de placerer 
corporate identitet, image, corporate branding og omdømme). Hver især er de discipliner med 
hver sit sprogbrug, viden og teoretiske tilgang, og dette vanskeliggør at have blik for interne og 
eksterne opfattelser af en organisation uden at placere afhandlingen i en bestemt lejr og dermed 
risikere at overse dele af det hele, som er en forudsætning for at tale om dynamikker mellem 
stakeholdere. Derfor foreslår Brown et al. en analyseramme, som kan gå på tværs mellem et 
internt og eksternt fokus. De taler om fire forskellige viewpoints af en organisation, som relaterer 
sig til hinanden. Brown et al. kalder disse fire viewpoints for ’mentale associationer’, som udtryk 
for de samlede betragtninger en stakeholder har om en organisation:  

 
Figur 16. ”Key organizational viewpoints” (Brown et al. 2006: 100) 

 
Figurens fire synsvinkler relaterer sig til hver sin teoretiske disciplin og centrale begreber:   
1) ”Who are we as an organization?”, et det spørgsmål der stilles af interne stakeholdere og 
indlejres af Brown et al. i den teoretiske diskurs om organisationsidentitet. 
2) ”What does the organization want others to think about the organization?”, som forfatterne 
sidestiller bl.a. med de interne stakeholderes ønskede corporate image. 
3) ”What does the organization believe others think of the organization?”. Her taler Brown et al. 
om de forestillinger interne stakeholdere har om organisationens image, hvilket Brown et al. ser 
udtrykt i begrebet et (internt) ”construed image”. 
4) ”What do stakeholders actually think of the organization?”. Dette er Brown et al.’s 
spørgsmål, som dækker over en sammenkobling af image og omdømme, som udtryk for 
eksterne stakeholderes synspunkter om organisationen.  
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Som det fremgår af modellen, relateres de fire synsvinkler på organisationer sig til hinanden, 
hvilket illustreres med figurens pile i Brown et al. model. Brown et al. forsøger med disse fire 
viewpoints at indfange de mange forskellige former for opfattelser, som er knyttet an til en 
organisations identitet, uden at indskrive sig f.eks. i en corporate identitetsforståelse, hvormed 
en analyse primært indlejres i eksterne stakeholderes opfattelser. Omvendt refererer en 
organizational identity-forståelse primært til interne medlemmers synsvinkler på og af 
organisationen, siger Brown et al., og de anvender derfor i stedet ordet perceived organizational 
identity (opfattet organisationsidentitet), der indeholder både interne og eksterne 
organisationsidentitetsassociationer, som ét ord, der går på tværs af de fire synspunkter med 
deres indlejrede og ellers ofte adskilte discipliner.  
 
I afhandlingen anvender jeg Brown et al.’s ord om opfattet organisationsidentitet til at 
understrege distancen til den essenstanke, som kapitel 6 om organisationsidentitet har 
illustreret. Det bliver dermed tydeligt, at det er stakeholdere, der er spurgt om deres opfattelser 
af organisationens identitet, og at afhandlingen dermed ikke påstår, at organisationens identitet 
kan siges at være på en bestemt måde. Især synsvinkel nummer tre: ”hvad tror organisationen 
andre synes om organisationen” er relevant i forhold til Mead’s pragmatiske standpunkt, 
nemlig at selvopfattelse påvirkes af, hvad individet tror andre mener. Imidlertid kan Brown et 
al.’s model ikke bidrage til beskrivelsen af dynamikker mellem stakeholdere. Nemlig dels det, 
at eksterne stakeholdere også italesætter, hvad de tror andre eksterne stakeholdere mener. Dels 
det, at både interne og eksterne stakeholdere også italesætter, hvad de synes, organisationen 
burde gøre, hvilket den interne og eksterne analyse dokumenterer. For at kunne indeholde 
disse udsagn, kan der opstilles en intern og ekstern dimension, der kan sammenlignes med 
spørgsmålene fra Brown et al. 2006:  
 
  Intern dimension   Brown et al.’s   Ekstern dimension  
     spørgsmål 
  
 Sådan er vi         1 og 4   Sådan er de 
 Sådan tror vi, andre synes vi er           3   Sådan tror vi, andre synes de er 
 Sådan synes vi, vi skal være           2   Sådan synes vi, de skal være 
 Sådan tror vi de andre synes, vi skal være              (2)   Sådan tror vi, de andre synes de skal være 
Tabel 6. Sammenligning mellem analyserammens to dimensioner i forhold til Brown et al’s spørgsmål 

Denne forholden-sig til sig selv og de andres holdninger, var central i observationer fra 
Bymuseet og derfor er det nødvendigt med en model, som er i stand til at indeholde disse 
eksempler på dynamik. Derfor vil jeg basere afhandlingens empiriske analyser på en model 
med syv synsvinkler, som danner afhandlingens overordnede analysestruktur til afdækning af 
organisationsidentitetsdynamikker mellem interne og eksterne stakeholdere samt mellem 
eksterne stakeholdere:  
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Figur 17. Afhandlingens analysemodel med niveauer af et internt og eksternt blik, der danner syv dimensioner af 

organisationsidentitetsopfattelse 

 
Denne model er som nævnt inspireret af flere forskellige teorier. Dels af Brown et al. (2006 og 
2011). Men deres 2006-tilgang udmærker sig ved dels både at medtage et internt og eksternt 
blik, ligesom det ses også ses hos Hatch og Schultz (2004) (figur 12). Modellen læner sig også op 
ad en corporate identity-forståelse som den f.eks. findes hos Balmer og Greyser (2003), der har 
et identitetsbaseret syn på corporate brands. Flere af Balmer og Greyser’s fem identitetstyper 
”actual”, ”communicated”, ”conceived”, ”desired” og ”ideal” identitet (Balmer og Greyser, 
2003: 16-17) har fællestræk med modellen. Balmer og Greyser taler altså om en faktisk identitet, 
som minder om organisationens selvbeskrivelser, der er det første punkt i den ovenstående 
model. Balmer og Greyser taler også om en ønsket identitet, hvilket minder om det nederste 
niveau, hvor der ses på, hvordan organisationen burde være, men Balmer og Greyser’s model 
indeholder ikke det nødvendige fokus på stakeholderes indbyrdes forestillinger om hinandens 
opfattelser.  
 
Afhandlingen forskningsspørgsmål har gjort, at det ikke har været muligt at overtage en 
eksisterende model, selvom der, som nævnt, er ligheder med andre modeller. Med 

OPFATTET 
ORGANISATIONS-

IDENTITET

1. 
Hvordan beskriver 
interne stakeholdere 
organisationen?

2. 
Hvordan tror interne 
stakeholdere at 
andre opfatter 
organisationen?

3. 
Hvordan ville interne 
stakeholdere gerne 
have at organisa-
tionen skulle være?

4. 
Hvordan tror interne 
stakeholdere eks-
terne stakeholdere 
mener museet 
skulle være

5. 
Hvordan beskriver 
eksterne stakeholdere 
organisationen?

6. 
Hvad tror 
eksterne stakeholdere
andre mener om 
organisationen?

7. 
Hvordan ville eksterne 
stakeholdere gerne 
have organisationen 
skulle være?

Figur X
Afhandlingens analysemodel 
med tre niveauer af et internt 
og eksternt blik, der danner 
seks dimensioner af organisa-
tionsidentitetsopfattelse 
(egen tilvirkning
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afhandlingens ønske om at bidrage til den deskriptive dynamiske stakeholderteori mener jeg, at 
den udviklede model i højere grad er rettet mod at få interdependens og dynamik til at træde 
frem, og ikke mod at identificere f.eks. forskelle mellem enkelte facetter af identitetsopfattelser, 
eller sigte mod at skabe overensstemmelse mellem f.eks. en kommunikeret og oplevet identitet 
(f.eks. de forskellige ACID-modeller, jf. Balmer 2010). I stedet fokuserer afhandlingen på, 
hvordan museets stakeholdere italesætter forventninger til museet, og hvordan disse spejler sig 
i hinanden. For det første indfanger modellen syv centrale synsvinkler eller blikke på 
organisationen, idet den belyser såvel interne som eksterne stakeholderes stakes og 
rollebeskrivelser. For det andet medtager modellen de indbyrdes dynamikker idet det bliver 
muligt at sammenligne det, der træder frem på tværs imellem dem. For det tredje bidrager 
modellen med et corporate communication-perspektiv og inddrager hvad stakeholdere 
forestiller sig om hinanden. Dermed kan analysemodellen beskrive en dynamik, som ikke 
indfanges af eksisterende stakeholdermodeller. På den måde vil det kunne beskrives, hvilke 
dynamikker der ses mellem analysens perspektiver, men det undersøges også, om denne 
analysemodel vil kunne ’synliggøre’ dynamikker mellem stakeholdere i og omkring en 
organisation. 
 
Hvordan analysen forholder sig til begrebet dynamik på et mere konkret plan i analyserne, 
gennemgås derfor i det følgende afsnit.  
 

9.3.1 Dynamik 

Dynamik forstås som en sammenhæng mellem elementer eller udsagn i datamaterialet, hvor 
der viser sig en form for gensidig afhængighed. Det kan være vanskeligt konkret at tale om en 
påvirkning eller afsmitning, men det, der kan registreres er f.eks. ligheder og sammenfald i 
analysematerialet. Dynamik antages altså at kunne ses i de tilfælde, hvor der er noget, der kan 
argumenteres at have en betydning for et andet forhold i analysen. Dette er relateret til 
afhandlingens andet delformål, som er at vise, om og hvorledes organisationslegitimitet kan 
være en medvirkende faktor i stakeholderdynamikker. I afhandlingen løses dette ved at 
sammenligne og vise eksempler på dynamikker inden for og imellem analysemodellens syv 
perspektiver. 
 
Dynamik kan dermed fremtræde på flere måder, dels indenfor den enkelte delanalyse og 
mellem de forskellige delanalyser: 
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Dynamik indenfor den enkelte delanalyse Dynamik mellem de forskellige delanalyser 

Indenfor en kategori, hvor de forskellige 
dimensioner udviser dynamik. 

Mellem de forskellige dimensioner i den overordnede 
analysemodel. 

Mellem kategorier, hvor ligheder og 
forskellighed er en dynamik, mens 
modsatrettede spændingsforhold mellem 
kategorier er en anden dynamik. 

Mellem de tre forskellige delanalyser som et internt, 
eksternt og medieret blik på organisationen.  

Tabel 7. Oversigt over hvor dynamikker kan træde frem i og mellem afhandlingens delanalyser 

Her er der især fokus på interdependens og spejling. Afspejles eksterne forventninger i 
organisationens selvbeskrivelser blandt interne stakeholdere og hvis ja, hvorledes kommer det 
til udtryk? Spørgsmålet går her på, hvorvidt man kan tale om spejling mellem de forskellige 
perspektiver. Dernæst på forholdet mellem forskellige stakeholdergrupper og, hvorvidt 
organisationel legitimitet kan anvendes til at forklare sådanne dynamikker?  
 

9.4. Analysestrategi 

De tre forskellige delanalyser er tilgået på to måder. For det første et åbent niveau og dernæst et 
mere selektivt niveau med udgangspunkt i den overordnede analysemodel, som på systematisk 
vis danner struktur for dataanalyserne: 
  
Åbent niveau: Hvad taler stakeholdere om, når de taler om Bymuseet?  
Her er datamaterialet gennemgået og systematiseret i overordnede temaer.  
 
Selektivt niveau:  
Her inkorporeres de syv dimensioner fra afhandlingens analysemodel, hvor spørgsmålene fra 
modellen danner udgangspunkt for at vise, hvilke dimensioner og kategorier, der her viser sig, 
når man stiller de konkrete spørgsmål til materialet.  
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9.5 Sammenfatning i forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål 

Her gennemgås, hvordan niveauer og dimensionerne i modellen relaterer sig til de fire 
overordnede forskningsspørgsmål:  
 

 
Forskningsspørgsmål 1 

 
Hvorledes italesættes Bymuseets organisationsidentitet 
blandt museets ansatte? 

Besvares gennem delanalyse 1 (kap. 10), hvor der analyseres, hvorledes Bymuseets 
ansatte og ledelse beskriver museet.  

 
Forskningsspørgsmål 2 

 
Hvorledes italesætter eksterne stakeholdere deres 
forventninger til Bymuseets opgave og funktion i 
lokalsamfundet? 

Besvares gennem delanalyse 2 (kap. 11), hvor der fremlægges eksterne stakeholderes 
syn på Bymuseet gennem de tre eksterne perspektiver fra analysemodellen. Dette 
behandles i den eksterne analysedel og i medieanalysen. 

 
Forskningsspørgsmål 3 

 
Hvilke former for dynamik og interdependens mellem 
forskellige stakeholdereres italesættelser af Bymuseet og 
hvorledes det kommer det til udtryk? 

�Besvares ved alle tre delanalyser  (kap. 10, 11 og 12) og ved sammenligning af 
resultaterne af de tre delanalyser (kap. 13). Her søges der efter sammenhænge, 
påvirkninger, ligheder/forskelligheder og gensidige afhængigheder mellem interne og 
eksterne stakeholderes beskrivelser af Bymuseet. 

 
Forskningsspørgsmål 4 

 
Hvilke forskellige typer af legitimitet aktiveres blandt de 
dynamiske stakeholdere?  
 

Besvares løbende i den eksterne analyse, medieanalysen og mest i sammenligningen af 
de tre delanalyser (kap. 13).  

 

   Tabel 8. Relation mellem afhandlingens forskningsspørgsmål og de tre delanalyser 
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Med denne tilgang er vi dermed klar til at se på afhandlingens empiriske del, som 
fremlægges i det følgende.  
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Del 2 Den empiriske del  
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Afhandlingens empiriske del 

Afhandlingens anden del består af de tre empiriske analyser, der fremlægges i hvert sit kapitel. 
Vi starter ’inde’ på museet i kapitel 10. Dernæst bevæger vi os ud blandt de eksterne 
stakeholdere i kapitel 11, og endeligt i kapitel 12 ned i de lokale mediers dækning af museet. 
Derpå sammenlignes de tre analyser i kapitel 13 for at se, hvilke dynamikker der trådte frem 
mellem dem. Endelig afsluttes den empiriske del med en empirisk og teoretisk refleksion.  
 
Men først en kort kronologisk beskrivelse af Bymuseet som case: 
 

Case beskrivelse 

Århus Bymuseum åbnede i den gamle Hammel Banegård i Aarhus i 1993, hvor man 
påbegyndte en selvstændig indsamling og registrering af Aarhus kommunes historie. Museet 
havde dengang en til to ansatte. I 2007 blev museet udbygget med en ny bygning, som var 
tegnet af Exners arkitekter i Aarhus og hovedsageligt betalt af Aarhus Kommune. I forbindelse 
med museets udbygning skiftede museet navn til Bymuseet og fik en ny grafisk identitet. I 2009 
fusionerede Bymuseet med Besættelsesmuseet og en museumsinspektør fra Bymuseet varetager 
derfor også ledelsen af Besættelsesmuseet. 
 
Bymuseet er et statsanerkendt lokalhistorisk museum finansieret delvist af Aarhus Kommune 
og tilskud fra Kulturstyrelsen, som er bundet op på statsanerkendelsen. Bymuset er anderledes 
end mange andre danske lokale bymuseer, idet de normalt varetager arkæologisk ansvar for 
området (Strandgaard 2010). I Aarhus er det Moesgård Museum, som har det arkæologiske 
ansvar.  
 
Bymuseets organisation bestod i observationsperioden af 14 ansatte, som fordelte sig på  
direktør, museumsinspektører, registratorer, formidlingsmedarbejder, scenograf, håndværkere, 
rengøringsassistent, bogholder og frontmedarbejdere, der var ansvarlige for museets butik og 
afvikling af arrangementer på museet. Derudover var der tilknyttet en række frivillige og 
studentermedhjælpere. Bymuseet var i observationsperioden en selvejende institution med en 
udpeget bestyrelse, hvor posterne var fordelt ifølge museets vedtægter.  
 
Museet bestod af en række udstillingsrum, et foredragsareal, et butiksareal samt en café. Det 
var placeret i den nye bygning, som var præget af lysindfald og arkitektur. Der blev afholdt en 
række arrangementer, herunder af museets venneforening, der ligesom andre kunne anvende 
museet til kulturelle arrangementer. Den gamle bygning, som altså var den tidligere 
stationsbygning på Hammelbanen, rummede også ét udstillingsrum og resten af den bygning 
blev anvendt til kontorer og værksteder for museets medarbejdere.  
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Bymuseet var under politisk og mediemæssig bevågenhed. Dels på grund af et konfliktfuldt 
ophør af den tidligere direktør, som endte i en retssag. Dels på grund af offentlig kritik af at 
museet endnu ikke havde leveret den lovede og store basisudstilling (også refereret som 
permanent udstilling/fast udstilling) om Aarhus bys historie. Museet havde en permanent 
udstillingsdel med tematiske nedslag om byens udvikling og historie. Herudover var der 
løbende særudstillinger. I observationsperioden arbejdede museet med opbygningen af en 
udstilling, som hed Af Lyst eller Nød.  
 
I september 2010 besluttede Aarhus Byråd at gennemføre en virksomhedsoverdragelse, så 
Bymuseet blev overdraget til Den Gamle By. Virksomhedsoverdragelsen var derfor en 
sammenlægning af et §15 museum med et lokalt ansvarsområde under et §16 museum, der er 
kendetegnet ved sine nationale forpligtigelser. Bymuseets faste personale fulgte med til Den 
Gamle By, der efter observationsperioden overtog Bymuseet og dets opgaver.  
Museumsbygningen anvendes nu til andre kommunale formål.  
 
Bygningen er placeret på Carl Blochs Gade, som er en gade et stykke væk fra Aarhus centrum. 
Museets hovedindgang vendte mod Carl Blochs Gade og fra museets store glasfacade, (der som 
ses på afhandlingens forside) var der udsigt mod brabrandstien, Aarhus Å og det nedlagte 
Ceres Bryggeri.  
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10. Delanalyse 1: Interne stakeholderes opfattelse af Bymuseets identitet 

 I dette kapitel gennemgås dels, hvordan den interne analyse er udformet og dels resultaterne 
heraf. Først beskrives fremgangsmetoden og herunder udvælgelse af respondenter og 
udformning af spørgeguides. Dernæst beskrives, hvorledes observationer er foregået, og 
hvordan disse er udvalgt til analyse, samt de tilsvarende skriftlige dokumenter og andre 
skriftlige kilder, der ligger til grund for analysen. Der beskrives, hvorledes data er behandlet, og 
hvilken status de er tildelt. Endelig beskrives analyserammen fra kapitel 9, der er anvendt i 
forhold til data, før resultaterne af analysens fire dimensioner fremlægges. Til slut diskuteres og 
udpeges dynamikker mellem analysens fire blikke på oplevet organisationsidentitet blandt 
Bymuseets interne stakeholdere.  
 

10.1 Design og data 

Denne analysedel baserer sig primært på interviews og observationer af Bymuseets interne 
stakeholdere.  
Observationsperioden startede d. 15.3. 2010 og sluttede d. 1.7. 2011. Igennem denne 
observationsperiode har jeg fulgt Bymuseets ansatte og ledelsen ud fra en eksplorativ tilgang til 
casen (se 9.1.1) og forsøgt at være sensitiv over for udviklinger i casen, samt arbejdet for at 
skabe rum for fortrolighed. Konkret var observationsperioden som følger:        

 
Figur 18. Oversigt over datakilder til analyse af interne stakeholdere 

15.4.	  2010	  -‐	  1.7.	  2011	  Observation	  

Observatør	  som	  deltager:	  
Samtaler	  med	  ansatte	  og	  direktør	  samt	  observatør	  af	  museets	  arrangementer,	  som	  
f.eks.	  personalemøde,	  årsmøde,	  byvandring,	  kagematiné.	  Har	  haft	  museet	  som	  
arbejdsplads	  og	  deltaget	  i	  fælles	  frokost.	  
Tilstræbt	  udelukkende	  observatør:	  
Observerede	  af	  et	  ugentligt	  udstillingsmøde.	  

!
15.5	  –	  15.6.	  2010	  
Interviews	  

Åbne	  eksplorative	  
kvalitative	  interviews	  
med	  seks	  ansatte	  samt	  
museets	  direktør	  

15.	  1.	  -‐	  1.7.	  2011	  	  
Skriftlige	  kilder	  	  

Museets	  skriftilige	  
præsentation	  på:	  	  
Facebook	  
Hjemmeside	  
Årsrapport	  
Interne	  
styringsdokumenter	  
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Denne tilgang til casen har udmøntet sig i data af forskellig karakter og med forskellig status. 
Dels interviews, observationer og interne dokumenter af forskellig art. Jeg har vedlagt de 
interviews, observationer og dokumenter, som jeg henviser til i analysen65. Med hensyn til 
observationer på museet, lavede jeg dagbogsnotater, der ikke er vedlagt i bilag, idet det er et 
omfattende materiale, som kun i nogen udstrækning anvendes direkte i analysen. Alligevel har 
observationerne herfra haft stor betydning for min forståelse af ansattes og ledelsens 
forventninger til museet. Hen mod slutningen af observationsperioden var personalet så vant til 
min tilstedeværelse, at jeg optog en del uformelle samtaler. Det giver anledning til en etisk 
overvejelse, da de interne stakeholdere ikke var informerede om, at også disse samtaler ville 
indgå i analysen. Når de er taget med, hænger det sammen med, at der her viste sig andre og 
hidtil usete emner i datamaterialet, og at alle på museet var klar over min opgave var at forske. 
Man kunne (også derfor) have valgt at arbejde med en mere skarp opdeling mellem primære og 
sekundære data, men jeg mener, at de ustrukturerede samtaler fra denne sidste del af museets 
funktionstid bidrager med centrale pointer, hvorfor de er tildelt næsten samme status som de 
åbne kvalitative interviews. Det er her af betydning, at de optagne uformelle samtaler foregik i 
slutningen af observationsperioden, hvor museets medarbejdere giver udtryk for deres 
reaktioner på, at museet snart lukkes. Museets situation var dermed markant anderledes, end 
da de kvalitative forskningsinterviews blev foretaget i starten af observationsperioden.  
 

10.1.2 Interviews af respondenter 

Der er gennemført kvalitative interviews med direktøren, bestyrelsesformanden og fem ansatte 
på museet. Udvælgelsen af respondenter er sket ud fra den betragtning, at det var vigtigt dels at 
få repræsenteret ledelsen, men også de forskellige fagligheder på museet: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
 
65

 Disse er vedlagt til afhandlingens bedømmelsespanel, men ikke offentligt tilgængelige efter aftale med respondenterne.  

Respondentens 
kodningsnavn 

Stillingsbetegnelse 
Bilag 

Nr. s. 

Ri1 Direktør for museet 1 2 

Ri2 Museumsinspektør  2 45 

Ri3 Museumsinspektør  3 88 

Ri4 Museumsinspektør  4 103 

Ri5 Formidlingsmedarbejder 5 119 

Ri6 Registrator 6 137 

Ri7 Bestyrelsesformand 7 157 

Tabel 9. Oversigt over respondenter fra Bymuseet (Ri: Respondent intern) 
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Som det fremgår er der udvalgt tre museumsinspektører. De havde hver deres forskellige 
ansvarsområder: den ældre periode, nyere tid og besættelsesmuseet og endelig en 
inspektør med ansvar for skoletjeneste og andre eksterne samarbejder.  
 
Spørgeguide  
Der er til de ovenstående interviews med ansatte og direktør anvendt en semistruktureret 
spørgeguide (bilag 8, s. 198). Valget af spørgeguide er baseret på projektets eksplorative tilgang, 
men også udført med en deskriptiv tilgang til livsverdensinterviewet (Kvale og Brinkmann, 
2009: 106). Derfor er spørgeguiden baseret på tre overordnede temaer: respondentens opfattelse 
af og beskrivelse af sine egne opgaver, museets opgave og den udstilling, som personalet 
arbejdede på. Den åbne spørgeguide tjente det formål, at der blev givet meget plads til at følge 
de emner, som respondenten bragte op, og som jeg spurgte ind til i løbet af interviewet. I et 
tilbageblik kunne jeg have haft en mere stringent opfyldelse af spørgsmålene, men her var det 
en afvejning i interviewsituationen, hvorvidt respondenten havde beskrevet sine holdninger 
omkring de tre overordnede emner. Jeg bad tillige respondenterne om at give eksempler på 
succes og fiaskoer, som måder at få dem til at beskrive deres egne forventninger til museets 
arbejde, samt hvordan de oplever andres forventninger til museet. Dette har resulteret i et 
interviewmateriale, som giver et bredt indblik i museets og den enkelte ansattes situation.  
 
Valget af den åbne spørgeguide er også relateret til interviewets funktion. Interviews havde på 
dette tidspunkt i observationsperioden også den funktion at skabe relation til museets ansatte 
og direktør, og til dette egnede den åbne spørgeguide sig, idet den skaber plads til den enkelte 
respondent (se afsnit om kvalitative interviews i kapitel 3).  
For bestyrelsesformanden gælder det dog, at der blev anvendt en lignende spørgeguide (bilag 
9, s. 199) som til de eksterne stakeholdere, idet jeg i udgangspunktet havde placeret ham som 
værende blandt de eksterne stakeholdere. Gennem analyseprocessen blev det klart, at han i 
højere grad var at betragte som en intern stakeholder. Det kan være en vurderingssag, hvor 
central en plads en bestyrelsesformand har, men i Bymuseets tilfælde blev det klart, at 
bestyrelsesformanden skulle betragtes som en intern stakeholder, grundet bestyrelsens 
indflydelse på den strategiske ledelse af museet. 
 

10.1.3 Observationer 

Som nævnt i metodekapitel 3 har observationsperioden skabt mulighed for anvendelse af to 
forskellige forskerroller, nemlig dels udelukkende observatør og dels observation som deltager. 
 
Forskerrollen som ’udelukkende observatør’ bestred jeg på den måde, at jeg observerede et 
ugentligt udstillingsmøde. Her var ledelse og ansatte samlet for at planlægge museets 
udstilling. På disse møder indtog jeg en passiv rolle, hvor jeg koncentrerede mig om løbende at 
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nedskrive, hvad der blev sagt og hvad der foregik på mødet og også min oplevelse af 
stemninger og reaktioner. Når jeg har anvendt udtrykket tilstræbt ’udelukkende observatør’, er 
det ud fra den betragtning, at det ikke er muligt at være ”fluen på væggen” (Warming, 2007: 
217), som denne forskerrolle sammenlignes med (f.eks. henvendte mødedeltagere sig til mig og 
spurgte om min holdning til bl.a. museets kommunikation).  
 
Forskerrollen ’observatør som deltager’ bestod i at jeg to dage om ugen opholdt mig i 
organisationen og arbejdede ved mit skrivebord på anden sal i et storrumskontor med  ansatte i 
det første halve år. I denne tid deltog jeg i fælles frokost og kaffepauser. I rollen som ’observatør 
som deltager’ var det kendt for alle i organisationen, at jeg var der for at forske. Dette afholdt 
ikke de ansatte fra at være åbne i forhold til at invitere eller tale med mig, og jeg fortsatte 
observationsperioden ud med at være en dag om ugen på museet og også deltage i forskellige 
arrangementer. De fleste samtaler fra observationsperioden er ikke optaget, men findes kun i 
referatform og er ikke vedlagt i bilagene. Hvis jeg i situationen bedømte, at de uformelle 
samtaler kunne være relevante i forhold til afhandlingens centrale områder, optog jeg dem. 
Nogle af disse er at finde i bilagsmappen, idet de er transskriberet ad verbatim. De forskellige 
former for samtaler gjorde, at jeg fik et stort kendskab til organisationen, men fik også 
betydning for de åbne kvalitative interviews. Gennem uformelle samtaler fik jeg kendskab til de 
ansattes holdninger på en række punkter og også viden om, hvad de arbejdede med samt deres 
oplevelse af Bymuseets historie, situation og udfordringer. I de åbne kvalitative interviews ses 
derfor, at jeg indimellem spørger til områder, som de tidligere har fortalt om, og der er derfor 
efterfølgende tilføjet [] med enkelte afklarende tilføjelser i interviewudskrifterne, som er at finde 
i bilagsmappe 1: 

Kodningsnavn Dato 
Stillingsbetegnelse/ 
beskrivelse af udskrift 

Bilag  

Nr. Side 

Ri8 18/5 2010 Frivillig på museet fire gange om ugen 10 201 

Ri9/Ri9a 13/8 2010 Frivillig på museet en gang om ugen 11 og 12 214 

Personalemøde  14/9 2010 Personalemøde ledet af museets direktør 13 220 

Tale til 
udstillingsåbning  

10/2 2011 
Direktørens åbningstale til udstillingen Af 
Lyst eller Nød. 

14 240 

Ri10 21/6 2011 Museumsinspektør  15 244 

Ri11 21/6 2011 Frivillig i museets café 16 248 

Ri12 21/6 2011 Snak med to frontmedarbejdere 17 258 

Ri13 21/6 2011 Museumsinspektør ser tilbage 18 263 

Ri14  28/6 2011 Museumsinspektør der pakker 19 274 

Afslutning på 
Bymuseet 

30/6 2011 
Direktørens tale til de ansatte ved 
personaleafslutningen på Bymuseet 

20 289 

Tabel 10. Oversigt over transskriberede observationer vedlagt i bilag 
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Skriftlige kilder 
Som afsæt for analysen er der endvidere anvendt en række skriftlige kilder. Nogle er læst og 
anvendt som baggrundsviden (museets årsrapporter og hjemmeside), andre er tildelt en mere 
formel status og er vedlagt som bilag, idet udvalgte citater herfra anvendes til at underbygge 
analysens dimensioner. Det drejer sig om interne arbejdspapirer om museets basisudstilling 
(internt dokument 1, bilag 21, s. 295 og internt dokument 2, bilag 22, s. 301), museets vedtægter 
(bilag 23, s. 305) og museets forretningsorden (bilag 24, s. 315). Udvælgelsen af disse 
dokumenter er sket ud fra den betragtning, at museets direktør under samtaler har henvist til 
styringsdokumenterne som forklaringsramme i forhold til konkrete beslutninger, der blev taget 
på museet. Endelig er der vedlagt aftaledokument mellem Aarhus Kommune og Bymuseet  
(internt dokument 3, se bilag s. 322). Fælles for alle er, at der henvises til disse i analysen.  
 
Memoreringsteknikker 
For at forsøge at fastholde mine observationer og oplevelser under observationsperioden skrev 
jeg løbende referat af samtaler og andet, som jeg på daværende tidspunkt anså for relevant. 
Dernæst tog jeg fotografier af museets bygning, indretning, den løbende opbygning af 
udstillinger og satte disse ind i et dagbogslignende format. Her beskrev jeg min tolkning og 
mening med at tage det konkrete fotos. Jeg forsøgte herigennem at fastholde min oplevelse af 
mødet med Bymuseet, som jeg så det som udefrakommende rejsende (Kvale og Brinkman, 2009: 
48).  
 

10.2 Fremgangsmetode i analysen 

Analyserammen fra kapitel 9 er anvendt på dokumenter, observationer og kvalitative 
interviews og dette udmønter sig i fire interne perspektiver på oplevet organisationsidentitet og 
følgende arbejdsspørgsmål: 
 
1.  Hvordan beskriver interne stakeholdere museet? 

Her ses f.eks. efter beskrivelser af museet, af museets arbejdsområde og hvordan 
museets ansatte og ledelse generelt beskriver museet. (Eksempel: Vi synes selv vi er…) 

 
2. Hvordan ville interne stakeholdere gerne have, at organisationen skulle være?  

Der fokuseres her på, hvorledes interne stakeholdere beskriver, hvad og hvordan de 
ønsker organisationen skulle være. Det er med andre ord også forventninger fra interne 
stakeholdere til Bymuseet. (Eksempler: Vi synes vi skal…, Vi synes det er vigtigt at…). 

 
3. Hvordan forestiller interne stakeholdere sig, at andre opfatter dem? 
     Der fokuseres her på interne stakeholderes udsagn om, hvordan andre beskriver 

Bymuseet. Her er det altså også indirekte tale om at afdække interne stakeholdere 
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udsagn om andre stakeholderes forventninger til museet. (Eksempel: Vi tror de synes, at 
vi er…) 

 
4.  Hvordan tror interne stakeholdere, at eksterne stakeholdere mener museet skulle være? 

Her ses efter hvorledes de interne stakeholdere beskriver deres opfattelse af eksterne 
stakeholderes forventninger til museet. (Eksempel: De vil gerne have, at vi…) 

 
Analyseresultaterne fremlægges i samme rækkefølge. 
 

10.2.1 Fremgangsmåde ved behandling af de forskellige kildematerialer 

Der er primært arbejdet med de åbne kvalitative interview, som altså har den største vægtning i 
analysen. Denne prioritering udmøntes ved at finde de udsagn, som svarer på analysens 
spørgsmål. Alle disse udsagn er blevet kategoriseret sammen med andre lignende udsagn og 
danner analysens dimensioner, som herefter er grupperet i kategorier. Derefter har jeg 
gennemlæst alle observationsnotater og skriftlige kilder for uddybende eller illustrerende 
udsagn på de allerede identificerede dimensioner. Observationer og skriftlige kilder fungerer 
altså primært som perspektiverende element i de tilfælde, hvor udtalelser fra museets 
medlemmer bidrager med synspunkter som udvider, cementerer eller skaber modspil til den 
pågældende dimension. Dog er der enkelte udsagn fra observationer, som er tillagt mere vægt 
og er anvendt til at bære en dimension. Dette er sket ud fra den overvejelse, at der i det 
omfattende observationsarbejde er data fra en længere periode, og som belyser andre 
toneangivende forhold, der som allerede nævnt, ikke kunne være fremkommet gennem de 
kvalitative interviews. Konkret tillægges observationer mere vægt i de enkelte tilfælde, hvor det 
er ændringer i konteksten, som giver nye oplysninger om de interne stakeholdere. Det er f.eks. 
gældende i dimensionen forventninger til omgivelserne. Her er angivet, at personale på 
Bymuseet på et internt møde giver udtryk for, at eksterne stakeholdere skulle have udtrykt 
deres utilfredshed mere tydeligt. Det er et væsentligt forhold, idet det er en forventning, som 
ikke kunne være til stede i interviews, som blev foretaget før Byrådets beslutning om at 
fusionere museet. Observationer danner på denne vis dels en form for validering af de fundne 
dimensioner og kategorier, men bidrager altså også til datamaterialets bredde. 
 

10.3 Analyseresultater af interne stakeholderes opfattelser af Bymuseets organisationsidentitet 

I det følgende fremlægges resultaterne af de fire perspektiver. Under hvert perspektiv er der 
opbygget kategorier på baggrund af dimensioner, og der præsenteres en oversigt over 
resultaterne i starten af hvert perspektiv. Der redegøres for hvilke kriterier, der kendetegner de 
forskellige kategorier og hvilke dimensioner, der kunne være placeret anderledes.  
Dernæst præsenteres kategorier og dimensioner af de enkelte perspektiver, som hver afsluttes 
med en opsummering. Til sidst i kapitlet kommenteres og analyseres på dynamikker i og 
mellem de fire perspektiver.  
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10.3.1 Første perspektiv: Hvordan beskriver interne stakeholdere museet?  

I interviews og observationer har jeg undersøgt, hvorledes interne stakeholdere beskriver 
museet. Der fremtræder her fire forskellige kategorier, som vedrører museets funktion og 
opgave, kendetegn, situation og centrale værdier: 
 
 

 
Figur 19. Oversigt over første perspektivs kategorier og dimensioner. 

 
Placeringen af dimensionerne i de forskellige kategorier er baseret på, at dimensionerne samlet 
set er vurderet til at kunne udtrykkes i kategorititlen. Således omhandler kategorien ’funktion’  
dimensioner, hvor respondenterne taler om Bymuseets arbejdsmæssige opgaver og 
forpligtigelser. Kategorien ’kendetegn’ er dannet af dimensioner der omhandler dels fysiske 
kendetegn for museet men også tre dimensioner (Truet på sin eksistens, Underkendt og Klemt), 
der kan tolkes som udtryk for museets situation. Når de alligevel er placeret som kendetegn, 
hænger det sammen med at respondenterne taler om disse emner, som noget, der har fulgt 
museet siden dets oprettelse. Derved adskilles kategorien ’situation’, hvor respondenter 
beskriver museets nuværende situation. Sidste kategori om centrale værdier er dannet af de 
dimensioner, der omhandler organisationskulturelle værdier for Bymuseet.  

 

 

 

Funktion	  og	  opgave	  

Kendetegn	  

Situation	  

Centrale	  værdier	  

- Et kulturhistorisk museum 
- Leve op til museumsloven 
- Formidle byhistorien 
- Samlingen 
- En bred samarbejdsflade 
- Samlingspunkt 

- Et lille museum 
- Et hyggeligt museum 
- Anonymt 
- Truet på sin eksistens 
- Underkendt 
- Klemt 

- Museets historik 
- Mangler en fast udstilling 
- Truet på fagligheden 

- Ansvarlighed 
- Historisk korrekthed 
- Omhyggelighed 
- Orden  
-  
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10.3.2 Museets funktion og opgave 

Dimensionerne i den første kategori, omhandler for det første, at man internt opfatter museet 
som et kulturhistorisk museum. Den anden at man ser det som en del af museets opgave at leve 
op til museumsloven. Den tredje dimension er opbygget af udsagn, som viser at de interne 
stakeholdere mener, at museet skal formidle historien. Den fjerde omhandler, at museet skal 
indsamle og bevare genstande i en samling. Den femte dimension viser, at man internt 
beskriver museets brede samarbejdsflade, som en del af museets opgave.  
 

• Et kulturhistorisk museum   
De interne stakeholderes opfattelse af museets organisationsidentitet er i denne første 
dimension bundet op på en selvforståelse, der forbindes til det, at museet er et kulturhistorisk 
museum. Det er især ledelsen og ledende medarbejdere, der i interviews betoner det 
kulturhistoriske: ”Jaaah. Det er et lokalt kulturhistorisk museum som primært når Aarhus by.” (Ri3: 
93)  og dermed betones det lokale: ”Og det er helt klart, at i de første år, hvor man for det første skulle 
overbevise politikerne om, at det her museum det skulle bare være her, så har man selvfølgelig 
koncentreret sig om byen – dvs. stort set indenfor ringgaden. Så det er primært et lokalt kulturhistorisk 
museum.” (Ri3: 93-94) 
 
Men samtidig nævnes også, at Bymuseet er anderledes end mange andre kulturhistoriske 
museer, fordi museet ikke havde til opgave at udføre det arkæologiske arbejde i området:  ”Så 
det vil altså sige, at den indtægtskilde der kunne ligge i at have graveretten […] havde Bymuseet ikke, 
fordi den havde Moesgård.” (Ri7: 161). Dernæst fremhæver respondenterne, at betegnelsen 
’kulturhistorisk museum’ medfører ”en masse bevaringsmæssige forpligtigelser og den slags” (Ri6: 
155), hvilket er en reference til museumsloven. At museet er et kulturhistorisk museum nævnes 
tillige i den første paragraf i museets vedtægter:  ”1.1. Den Selvejende Institution Bymuseet, Aarhus 
er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.” (bilag 23, vedtægter: 307), hvormed forpligtigelsen til 
museumsloven også understreges med statsanerkendelsen.  
 

• At leve op til museumsloven  
Ledelsen og personalet var optaget af vigtigheden i at leve op til museumsloven. Det er  vigtigt, 
at museet er i stand til at leve op til alle fem søjler i loven, som bestyrelsesformanden her 
beskriver det: ”Altså loven sagde jo...Der er jo altså de dér 5, ikke. […] Altså indsamle, registrere, 
bevare og forske og formidle […] Vi prøvede jo og leve op til det hele […] Det er også klart, at hvis man 
skal have Kulturarvsstyrelsen som en forbundsfælle, så skal de der ting jo også være i orden, ikke.” (Ri7: 
170-171) 
 
Museumslovens betydning ses også, når man vurderer museets præstationer, som her, hvor det 
sker i forhold til fire af museumslovens søjler: ”Vi halter jo med forskningen, ikke. Indsamlingen og 
registreringen, det har vi jo fået fod på, og det kører jo rigtig fint. Der er vi jo virkelig godt med, og det er 
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fint osv. Men jeg synes nok, at vi mangler lidt, eller vi… altså vi mangler nogle ressourcer, men det har 
vi ikke, og det får vi ikke, og derfor bliver de bundet i, at vi skal have de der udstillinger op at stå.” (Ri3: 
102) 
 
En museumsinspektør svarer på spørgsmålet om Bymuseets opgave: ”Jamen det er jo de 5 pinde 
[…]”. (Ri5: 127), hvormed der igen henvises til museumsloven. Det er et svar som også 
genfindes i mine observationer, hvor jeg spørger endnu en museumsinspektør, hvad Bymuseets 
primære opgave er. Hertil svarer han: 
”Det kan du læse i museumsloven. 
G: I museumsloven? 
X: Nej, det er at varetage sine vedtægter. Dét der står i museets vedtægter er vel det vigtigste.” (Ri14: 

282)66. Det er interessant, at vedkommende først nævner loven og så kommer i tanke om at det 
er vedtægterne, der er det væsentlige. Vedtægterne omsætter jo loven for Bymuseet – det er 
gennem museets vedtægter, at museet kan opfylde loven. På den måde fremgår det, at 
museumsloven er et klart udgangspunkt for museets arbejde. 
Museumsloven er således synlig i ansatte og ledelsens italesættelse af Bymuseet. Det 
understøttes konkret af museets vedtægter, hvor det første punkt efter ejerforhold og status for 
museet er følgende tekst:  
”2.1. Museet har til formål igennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling 
inden for sit ansvarsområde at virke for sikringen af Danmarks kulturarv og oplyse om 
forandringer, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nutid.” 
2.2. Museets indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling sker i forhold til 
museets ansvarsområde, der dækker Aarhus Kommune.” (bilag 23, vedtægter: 306) 
 
Også i museets forretningsorden er der en henvisning til museumslovens fem søjler:  
”Stk. 3. Bestyrelsen godkender på baggrund af oplæg fra museumsdirektøren museets politik på museets 
fem kerneområder: indsamling, registrering, bevaring, forsknings- og formidling.” (Bilag 24, 
forretningsorden: 316). Her ses det altså, at museumslovens fem søjler refereres som museets 
kerneområder.  
 
Museumsloven ses også strukturere beskrivelser af museet udadtil. Dels på hjemmesiden67 og i 

museets beskrivelse af sine arbejdsopgaver overfor den kommunale arbejdsgruppe68. Der er 

                                                        
 
66

 Vedtægter og museumsloven er tæt forbundne idet pkt. 2 i museets vedtægterne lyder som følger: ”Museets virke er 
underlagt den til enhver tid gældende museumslovgivning” (Bilag 23, vedtægter: 306). Vedtægterne er museets lovgrundlag, 
hvor museumsloven udlægges for museet. 
67

 På bymuseets hjemmeside, under punktet ’Om Bymuseet’ står: ”Bymuseets ansvarsområder ifølge museumsloven - og de 
opgaver som er udført i tidsrummet september 2005 til maj 2006.  Musernes opgaver er fastlagt i museumsloven, og de er 
følgende (kaldes i daglig tale De fem Pinde)”. (Kopieret fra hjemmesiden d. 3.1.2011). Herefter beskrives de fem pinde og 
hvilke opgaver er løst indenfor hver; indsamling, registrering, konservering, forskning og formidling. Teksten er skrevet i 2006, 
hvor ordet ’konservering’ anvendtes i stedet for det nuværende ’bevaring’. (bilag 26) 
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således belæg for, at museet lægger megen vægt på museumsloven og at den fungerer som et 
pejlemærke for museets selvvurderinger. Dernæst at der også er belæg for, at de fem søjler i 
museumsloven fungerer som en form for struktureringsmekanisme i forhold til 
selvbeskrivelser. Dette understøttes af en oplevelse fra observationsperioden, hvor direktøren 
fortæller mig om en forestående samtale med en kritisk, lokal journalist. Hun fortæller mig, 
hvordan hun hele tiden har museumslovens fem søjler i baghovedet, når hun skal tale med 
journalister.  
 

• At formidle byhistorien (på grundlag af forskning) 
Museumsloven er altså et udgangspunkt for museets interne stakeholdere. Men i museets aftale 
med kommunen står der, at ”museets mission er at være proaktivt formidlende” (Kommunal aftale: 
337). Når ansatte beskriver museets opgave, trækkes formidlingen frem og udstillingen står her 
centralt:  ”Ja, hvad er opgaven nu? Nu er vi jo... vi har jo rammerne osv., men jeg synes på en måde 
stadigvæk, at vi ikke har slået os helt fast som det her kulturhistoriske museum. Fordi at vi mangler den 
her - det man i gamle dage sagde "permanent udstilling". Altså byens historie.” (Ri3: 102) Udstillingen 
er den primære formidlingsform, og de bedømmer selv at have langt igen for at indfri loven. 
Men selvom museets ansatte trækker formidlingen frem, er de øvrige søjler også til stede i deres 
bevidsthed, for som en inspektør udtrykker det: ”Det hele er jo vigtigt” (Ri2: 127). Alligevel gives 
der udtryk for at formidlingen er vigtigst (Ri4: 127) hvilket understøttes her:  ”Jeg synes, at 
formidlingen det er vores fornemste opgave […] det er den vigtigste opgave, og jeg synes, at vores 
kerneopgave det er at formidle byens historie.” (Ri2: 77) og fortsætter ”Men den formidling skal jo være 
baseret på [noget forskning…] Altså det er lidt den samme type situation som oppe på universitetet med, 
med den forskningsbaserede undervisning, ikke?” (Ri2: 81) Museets formidling forventes altså i 
højere grad at basere sig på museets selvstændige forskning.  
 
Formidlingen står som det centrale for museet og her gives eksempler på, hvad det konkret 
indebærer: ”Der tænker jeg, at det er at fortælle byens historie og fungere som et sted, hvor man kan 
komme hen og arbejde med noget byhistorie - hvis man interesserer sig for byens historie. Altså, vi skal 
lave udstillinger, vi skal lave foredrag, byvandringer, undervisningsmateriale og noget for turister - til at 
fortælle Aarhus' historie. Og så synes jeg, at der skal være det der kulturhus i det også.” (Ri4: 108) 
Formidling er altså mange ting, hvilket også understreges af en anden inspektør:  
”Jamen det er jo så udstillingen, og lige nu er det ikke så meget foredrag og byvandringer, men det har jeg 
gjort. [..] det er jo også en form for formidling, når folk kommer med forespørgsler […] Hvad brugte man 
Toldboden til, ikke? […] der kommer jo andre, hvor man er nødt til at give et svar, og det betragter jeg 
også som en form for formidling. […] Men formidlingen lige nu er mest udstillinger - eller udstillingen. 

                                                                                                                                                                                   
 
68

 Bilag 1 i den kommunale arbejdsrapport, http://filer.aarhuskommune.dk/filer/Bymuseet/Bilag%201%20-
%20Bymuseets%20beskrivelse%20af%20de%205%20s%F8jler.pdf , tilgået d. 1. juni 2011 og senest d. 22. sept. 2013. 
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(Ri3: 91). En tredje fremhæver udstillingen som ”den vigtigste formidlingsform vi har […]. Og det 
mener jeg, fordi at vi jo er et museum, og vi indsamler gamle ting” (Ri2: 77). 
 

• Samlingen 
Museets ansatte og ledelse lægger vægt på at bevare genstande i samlingen forsvarligt, hvilket 
kobles til museets funktion. Der er bred enighed blandt de interne stakeholdere om, at 
indsamling, registrering og bevaring er noget museet har fået orden på: ”Alle de der ting var 
sådan set i orden, ik’. Og de skulle nødvendigvis også bringes i orden for, at man kunne tage det sidste 
store skridt.” (Ri7: 166) På den måde kan man sige, at samlingen bliver tolket til at være en form 
for basis for museets øvrige arbejdsområder og formidlingen i særdeleshed.  
Samlingen af Aarhus-genstande beskrives i et historisk tilbageblik for museet69: ”når dét der er 
fundamentet, samlingerne er væk, og der ligesom har været en stilstandsperiode, så er det, så er det meget 
svært, ikke. Fordi du kan jo ikke gå ud og sige, at nu vil vi gerne have dem igen.” (Ri7: 183) At 
samlingen derfor er meget central også i forhold til museets selvforståelse, er også tydeligt i 
mine observationer af museet, hvor der bliver diskuteret og beklaget at, ’vi har jo ikke nogen 
samling’, hvilket også anvendes som forklaring på, hvorfor det var svært at få opbygget en fast 
udstilling. Samlingen vurderes af personalet til at være et udgangspunkt for museets øvrige 
aktiviteter.  
 
Derfor kan man sige, at interne stakeholderes opfattelse af museet også baseres på opfattelsen af 
museets samling.  
 
”Men betyder det noget, at I ikke har nogen samling? - eller at I har en begrænset samling?” spørger jeg 
i et interview. En ansat svarer: ”Ja, det betyder, at det er ikke alt, vi kan illustrere, fordi de gode ting, 
som vi gerne vil vise i f.eks. en bestemt sammenhæng, det er jo ikke sikkert, at dem der ligger inde med 
dem, at de vil af med dem. […] Fordi at de selv har det udstillet, eller også fordi, at vi ikke kan leve op til 
de sikkerhedskrav, de stiller.” [Ri4: 148] Dermed tillægges den begrænsede samling også en rent 
praktisk betydning i forhold til opbygningen af museets udstilling.  
 
Dette understøttes af mine observationer fra museet, hvor har jeg noteret, hvorledes personalet 
efter et temamøde afholdt af den daværende Kulturarvsstyrelse, diskuterede fornuften i at 
bevare de samme genstande flere steder i landet. Her pointeres den autenticitet, som samlingen 
repræsenterer: ”Vi skal passe på, at vi ikke sælger ud af vores arvesølv. Det er rystende, netop det lokale 
er det vi har. Autenticiteten i samlingerne er vigtige, man kan ikke forske, hvis man ikke har genstanden. 
Diskussionen om, hvorvidt museer kan/skal være i stand til at formidle uden autenticitet – det er et vildt 
skridt – det er en udfladning” (udstillingsmøde 20.4.2010). Dermed er det lokale i genstanden, og 
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 Der skete en opsplitning af det tidligere Århus Museums samling, som blev placeret i Den Gamle By og på Moesgård 
Museum, da Århus Museum blev nedlagt. 
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det at samlingen af genstandene også fysisk findes lokalt på museet, som tillægges betydning i 
forhold til, hvorvidt museet er i stand til at leve op til forsknings- og formidlingsforpligtigelse.  
 

• En bred samarbejdsflade 
En bred samarbejdsflade ses være et redskab for museet i forhold til at udføre deres funktioner. 
Derfor er det placeret her, fordi når museets medarbejdere fortæller om deres arbejde, handler 
det også meget om forskellige former for samarbejder med andre, især med 
uddannelsesinstitutioner:  
- ”Jeg har et samarbejde med Folkeuniversitetet” (Ri3: 90) 
- ”Jeg er også tovholder på vores samarbejde med Center-10 […]. Altså jeg synes jo, at det er nogle gode 
projekter, fordi at det er vigtigt at have noget samarbejde udadtil, så der er nogle flere der finder ud af, 
hvad man kan bruge et museum til. Men jeg har også skrevet ting og sager til f.eks. boligforeningsblade 
og forsøgt at få dem til at komme til nogle af de arrangementer, vi har hernede eller lave et arrangement 
der passer lige til dem” (Ri4: 104) 
- ”vi samarbejder med Langkær Gymnasium, og det er så igen det der med at gøre museet mere synligt og 
anvendeligt i forskellige undervisningssammenhænge” (Ri4: 105)  
 
Dernæst leverede museet indhold til andres publikationer, som f.eks. til et teater, hvor en 
museumsinspektør fortæller om en artikel, han blev inviteret til at skrive til teaterprogrammet 
på en forestilling over et historisk tema. Den indsats bedømmes med følgende udsagn: ”så det 
var jo en oplagt måde […], at komme i med navnet og sådan” (Ri2: 59) Men samtidig er den brede 
samarbejdsflade også ”en del af museets kamp om midlerne - det er at blive synlig i mange forskellige 
sammenhænge, og folk de synes, at de kan bruge det til noget, og at de ved, at det er der […]. Jamen både 
skoleelever, gymnasieelever, gymnasielærere og andre borgere i byen at de finder ud af, at man kan faktisk 
bruge et museum til mange ting.” (Ri4: 105) Men der kan både i forhold til skoler og medier være 
tale om, at et samarbejde resulterer i flere henvendelser: ”Det er dét der med, fordi de der 
journalister, de er jo ligesom de der folkeskolelærere, ikke - de snakker med hinanden, ikke! Ham kan man 
godt ringe til, fordi han, han kan give en nogenlunde kort forklaring på et eller andet, ikke. (Ri2: 66)  
 
I museets årsrapport er der også en omfattende oversigt over de forskellige 
samarbejdsprojekter, som museet har været involveret i. At museet samarbejder, er der med 
andre ord ikke nogen tvivl om, og at man også opfatter det brede samarbejde som en del af 
museets funktion. Mine observationer viste imidlertid, at nogle former for samarbejder var 
udfordrende for medarbejderne. På et udstillingsmøde diskuteres samarbejdet med bidragende 
grupper til museet, og hvor meget mere arbejde, koordinering og tid, der går med at 
samarbejde med andre. Det gør udstillingsarbejdet spændende, men også mere tidskrævende. 
F.eks. var der i den tid jeg fulgte museet et samarbejde med en kunstnergruppe, som bidrog 
med en række værker til udstillingen Af Lyst eller Nød: ”Det tager måske tre måneder mere, måske 
bliver det mere sjovt og anderledes, men det tager langt mere tid” (udstillingsmøde 27.7.2010). På 
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samme måde var der udfordringer for den museumsinspektør, som havde ansvaret for 
skoleelevers bidrag til udstillingen. Det er således en misforståelse, hvis man skulle have den 
opfattelse, at det var gnidningsfrit at få andre til at producere indhold til museets udstilling.   
 
Der er også dårlige erfaringer, hvor ”resultatet var, at de simpelthen stjal vores projekter og […] så 
bliver man lidt forsigtig” (Ri1: 23) i forhold til at arbejde med den pågældende organisation.  
 
Samarbejde er ikke blot en måde, som museet har valgt at arbejde på. Det fremtræder også som 
en del af det, som museet er forpligtet til jf. museets vedtægter. Af museets vedtægter fremgår 
det, at punkt 3 har overskriften ”Samarbejde med museer og offentlige myndigheder”. Under 
punkt 3.1. står der således, at ”Museet er en del af det samlede offentlige museumsvæsen og er 
dermed forpligtet til at samarbejde med tilsvarende institutioner og offentlige myndigheder.” 
(Bilag 23, vedtægter: 308). Der fremgår dernæst, hvilke institutioner, museer og myndigheder 
Bymuseet samarbejder med. De eksempler som er nævnt ovenfor omhandler henholdsvis en 
skole og en kunstnergruppe, som er ikke-museale.  
Dernæst gennemgås det, at museet er underlagt museumsloven (pkt. 3.2), følger standarder og 
normer ifølge retningslinjer fra Kulturarvsstyrelsen (pkt. 3.2), samarbejder med Moesgård 
Museum og Kulturhistorisk Museum i Randers og andre museer i regionen (pkt. 3.4-6), Aarhus 
Kommune (pkt. 3.7), universitet og andre forskningsinstitutioner (pkt. 3.8), Aarhus Byhistorisk 
Fond og lign. (pkt. 3.9) og endelig myndigheder, der varetager bevaring, fredning og fysisk 
planlægning (pkt. 3.10). (Vedtægter: 308) 
 

• Samlingspunkt 
I interviews beskrives museet også som ” samlingssted eller et forsamlingshus, hvor byens borgere jo 
også kan […] komme i andre anledninger end lige netop det med at gå på museum (Ri7:158). ”Man kan 
gå herned og hente informationer om noget helt konkret historisk der er sket. Man kan komme ned og få 
en oplevelse og lære noget, man ikke vidste, at man havde lyst til at lære eller brug for at lære. Og man 
kan komme herned og lave nogle sådan lidt mere forsamlingshusagtige ting. Man kan komme ned og høre 
et foredrag. Man kan komme forbi og drikke en kop kaffe. Man kan gå til strikke-café. […] museet kan 
være en kulturinstitution, hvor mange ting kan ske”. (Ri4: 106) 
Man tilstræber at være ”et tilgængeligt sted. Altså der var jo adskillige organisationer og andre, som 
brugte det til afholdelse af møder – ik’. Jeg har haft møntsamlere hernede og [...] mange firmaklubber.” 
(Ri7: 165) Dermed bliver den brede samarbejdsflade også et udtryk for, at museets funktion 
også er at være en platform for andre stakeholderes aktiviteter. 
F.eks. afholdes der musikarrangementer og koncerter på museet og omfanget af disse 
diskuteres på et udstillingsmøde, hvor bekymringen er, at de ikke må fylde for meget i museets 
samlede udtryk (udstillingsmøde 20.4.2010). På samme måde er der også et udstrakt 
samarbejde med kunstnere, som har deres værker præsenteret i museets udstilling ’Af Lyst eller 
Nød’. På et personalemøde, fortæller direktøren, at kunstnerne ”vil gerne lave endnu flere 
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arrangementer. Og det er så dér, at vi skal have én eller anden balancegang, så det ikke ender med, at det 
vigtigste det er kunsten, men at vi hele tiden holder [fokus på] at det bliver en kulturhistorisk udstilling 
med kunst.” (Personalemøde: 228). Dermed forsøger museet at balancere mellem at være et 
åbent samlingssted men også at fastholde, at museet først og fremmest skal have et 
kulturhistorisk udtryk. Fra observationer ses, at denne balancegang var udfordrende, idet man 
forventede, at der her kunne være et muligt kritikpunkt, hvis museet ikke også agerer og ligner 
det, som det får sine penge for at være; nemlig et kulturhistorisk museum. Men det er under 
afvejning i forhold til, at ”det også er en social funktion museet har”. (udstillingsmøde 19.5.2010) 
 

10.3.3 Museets kendetegn 

Denne kategori indeholder de interne stakeholderes beskrivelse af museets kendetegn. Der er 
seks dimensioner: Museet er lille, hyggeligt, anonymt museum, truet på sin eksistens, 
underkendt og klemt mellem byens øvrige museer.  
 

• Et lille museum 
Den næste dimension er dannet af udsagn, der viser, at interne stakeholdere karakteriserer 
Bymuseet som et lille museum. Det at være et lille museum forbinder de interne stakeholdere 
også med noget positivt. Bymuseet anses her for at være et overskueligt museum, og som står 
som en positiv kontrast til de store museer: ”Jamen Bymuseet har altid været karakteriseret ved, at vi 
har en masse små udstillinger, særudstillinger og temaudstillinger […]  hvor de hurtigt kan få en lille bid 
af byens historie og sådan noget der. Det kan de også på de store museet, men der er det tit, at byhistorien 
den drukner.” (Ri6: 145)  
Overskueligheden anses dermed som en kvalitet og den oplevelse begrundes i respondentens 
personlige oplevelse på andre museer: ”Men jeg kan jo godt lide, hvis jeg går ind på et museum, der 
ikke er så stort […], at jeg kan tage mig god tid. Altså – jeg behøver ikke fare rundt for at komme rundt i 
alle rummene.” (Ri5: 126) Det at være et lille museum, medfører altså ifølge de interne 
stakeholdere også en positiv overskuelighed for publikum. “Jeg vil sige, at det er billigt, selv om 
det er lille” (Ri5: 124), hvorved han mener, at publikum får meget for sin entré på 30 kr. 
 
At være et lille museum kobles med en række forhold, som gør museumsarbejdet mere 
omstændeligt. Dels i forhold til økonomi, hvor lille museum sidestilles med en begrænset 
økonomi: ”Hvis vi skal låne noget af dem [Nationalmuseet], så skal vi udfylde sådan en rapport af en vis 
stand. Det har [musumsinspektøren] og jeg lige gjort, fordi vi skal låne en lille skallet mønt […]. Så skal 
man udfylde sådan en kæmpe rapport, og den skal stå i en speciel montre og alt det pjat der. Men det er jo 
[tidskrævende]. Sådan, sådan er livet, når man er et lille museum.” (Ri6: 148)  
 
Dernæst gøres det klart, at ”vi vidste jo godt, at museet var for lille. Altså, og vi havde jo faktisk også 
på et tidspunkt også haft nogle drøftelser med forvaltningen om at tænke i et, et, et østjysk 
kulturmuseum” (Ri7: 183), med andre paragraf 15 museer. Det er imidlertid ikke kun Bymuseet, 
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der som ”lille underlige fisk” (Ri14: 280) opleves at have det svært: ”Det er ikke let at være et lille 
museum i dagens Danmark i dag. Det er heller ikke let at være et stort museum. Det er i det hele taget 
ikke let at være en kulturinstitution” (Ri14: 284). Dermed sammenlignes Bymuseets situation med 
andre, større kulturinstitutioner, som ligeledes opleves at være udfordret.  
 

• Et hyggeligt museum 
De interne stakeholdere beskriver Bymuseet som et hyggeligt museum.  
Dette gælder i forhold til publikum: ”Et lille hyggeligt museum. Folk de kommer ind og får en lille 
historie og en god kop kaffe. Der er mange der faktisk bare benytter at kunne komme ind og få en kop kaffe 
og sådan, når de ser det dejlige hus, der ligger dér om sommeren.”(Ri6: 145). Respondenten opfatter 
Bymuseet som et museum, hvor folk hygger sig og som er i stand til at trække folk ind på grund 
af sin placering og bygningens karakter. Et sted som er ”indbydende”. (Ri5: 124) 
 
Men det hyggelige karakteriserer også personalets indbyrdes forhold: ”Altså jeg, jeg arbejder jo 
også sammen med fronten, kan man sige. […] Eller det gør jeg sådan set ikke. Jeg synes, at jeg sørger for 
at gå og hyggesnakke med dem. […] Det er vigtigt, synes jeg.” (Ri: 70) På samme måde siger en ansat 
i forbindelse med diskussioner om flytningen af museets funktioner til Den Gamle By: ”Og det 
er jo en helt anden stil end den lille hyggelige enhed vi er vant til.” (7. december 2010). Den 
observation understøtter dimensionen om, at ’et hyggeligt museum’ også kendetegner de 
ansattes oplevelse af museet, som de oplever det som arbejdsplads. På samme måde svarer en 
frivillig på spørgsmålet om hendes oplevelse af at være frivillig på museet: “Jamen jeg synes, at 
det har været rigtig hyggeligt.” (Ri11: 252) At museet opleves som hyggeligt er dermed en 
karakteristik som vendes indad, men det er ikke nødvendigvis det ord, som man ville vælge til 
at beskrive museet over for eksterne stakeholdere: ” Jeg synes, at det er et hyggeligt sted. Det er et 
sted med muligheder, men det har jo meget at gøre med, hvem jeg skal beskrive det overfor.” (Ri4: 107) 
Altså tilpasses udsagn om museet til modtageren. Her er det således publikum, som 
beskrivelsen er rettet mod og over for den gruppe betegner vedkommende museet som et rart 
sted, hvor de føler sig velkomne.  
 

• Anonymt 
Da jeg i maj 2010, beder direktøren om at beskrive museet med fem ord, svarer hun:  
”Kedeligt. Kedeligt. Kedeligt. Kedeligt. […]. Se butikken. Det der er i den, er det ikke pænt?[…] Se 
cafeen, bordopstillingen, farverne, typen af  bordene, typen af stolene. Hvis jeg giver dig bind for øjnene 
og skubber dig derind, så ville du ikke vide, hvor i verden at du er henne. Det kan ligne en museumscafe - 
det er ikke engang sikkert, at du kan regne ud, at du er i et museum. Det kan ligne en cafe overalt […].” 
(Ri1: 9) I forhold til selve bygningen er det pænheden og det anonyme som igen betones: ”[D]u 
kan ikke ved at gå ind i [et bestemt indkøbscentre] regne ud, hvor i verden at du er henne, og det kan du 
heller ikke her”. (Ri1: 9) 
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Pænheden opleves at gå igen i oplevelsen af udstillingerne: ”Hvor er det pænt, altså. 
Udstillingerne - nej, hvor er de pæne. Vi har da gudskelov [en scenograf] og [formidlingsmedarbejderen] 
til at sætte lidt spræl på. Men det er jo transmissionstilgangen. Det er den diktaktiske tilgang. Der er 
dælme ikke noget liv.” (Ri1: 9) Den pænhed og anonymitet, som respondenten oplever udtrykkes 
med bygningens indretning kobles altså sammen med formidlingen i udstillingerne.  
Det traditionelle i transmissionstilgangen, som påpeges i udstillingssammenhæng, beskriver 
museets formidlingsmedarbejder på følgende måde: ”Det er ikke et moderne museum, hvor man gå 
ind og  – hvor der er IT, måske ikke over det hele, men der er noget integration af noget IT , det er der jo 
de fleste steder. Men det er der jo ikke, stort set ikke. Altså det er jo meget traditionelt.” (Ri1: 7). Derfor 
kædes de ansattes oplevelse af museet både sammen med deres oplevelse af udtrykket og det 
helhedsindtryk, som de mener karakteriserer udstillingerne.  
 
Dermed kan man sige at udstillingerne, bygningen, café og butik, som alle er de synlige dele af 
museet, på den måde kædes ret direkte sammen med de ansattes oplevelse af, at man oplever 
Bymuseet som anonymt.    
 

• Truet på sin eksistens 
Et andet kendetegn som de interne stakeholdere trækker frem er, at museet har været, og 
gennem observationsperioden stadig er, et presset museum. Derfor beskrives den største succes 
for museet, blandt andet på denne måde: ”Det er, at vi på trods har overlevet så langt, og at vi på 
trods af det vi har været igennem rent faktisk har formået at lave noget museumsarbejde. Det har måske 
ikke været i topkvalitet, men det har været redeligt”. (Ri1: 24) 
 
Dette udmøntes også i udsagn, om at man følte sig truet på museets fortsatte eksistens, som én 
siger i starten af observationsperioden: ”Jeg vil ikke sige, at vi er som det sorte får, men vi er sådan en 
lille ting […] vi ved ikke rigtig, om vi eksisterer i morgen.” (Ri5: 132). Man sammenligner sig med 
andre kulturelle institutioner: ”Man kan også godt se nogle andre institutioner rundt omkring som er 
afhængige af kommunale penge, men som ikke […] ét eller andet sted skal kæmpe for sin berettigelse hele 
tiden’” (Ri5: 132) og viser dermed, at man oplever at være en af de mest pressede kulturelle 
institutioner i Aarhus kommune.  
Dernæst kobles endnu et emne til oplevelsen af at være et presset museum: ”Vi vidste jo godt, at 
vi var sårbare”. (Ri7: 185) og fortsætter: ”Men altså man kan i hvert fald sige […] hvis man ikke har 
den fornødne politiske opbakning, så er det altså… så er det ikke bare "op ad bakke", så er det "ned i 
slugten", ikke”. (Ri7: 185-86)  
Altså er museets trængte økonomi, andre kulturelle tilbud samt museets manglende synlighed, 
som åbner op for mulig ekstern kritik (Ri5: 122) ligesom oplevelsen af manglende politisk 
opbakning, har betydning for interne stakeholderes oplevelse af at være truet på sin eksistens 
som museum.  
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• Underkendt 
De interne stakeholdere bekriver, at oplevelsen af museet indefra og udefra er to forskellige. 
Dette bunder dels i at museet er ”ukendt” (Ri5: 124) og blandt ”almindelige århusianere, der er det 
mange, der ikke kender os.” (Ri6: 154). Det handler også om en uvidenhed, for ”der foregår mange 
gode ting her, […] - altså folk ved det ikke” (Ri4: 107). Da museet har haft annoncer i avisen om 
gratis adgang, siger en frivillig: ”Mange de kender ikke museet før nu, hvor de har alle de her 
annoncer. Nu er der jo omtale om det hele tiden, og så.. [siger de] "Gud, har vi bymuseum i Aarhus!". 
(Ri11: 250).  
 
Dette står overfor en oplevelse, som de interne stakeholdere selv har, for de opfatter blandt 
andet museet som: ”[…] en super spændende arbejdsplads hernede, og der er nogle gode folk ansat, og 
der sker nogle ting, og der bliver tænkt nogle kloge tanker og sagt nogle kloge ting.” (Ri4: 109) Museet 
betegnes som den ”foragtede succes, [der] relativt hurtigt fik styr på den der museumsdrift” (Ri7: 173). 
 

• Klemt  
Dernæst opleves Bymuseet at være klemt: ”Ja, så tænker jeg, at der er et potentiale, men at vi er 
klemt. Vi er klemt økonomisk. Vi er klemt mht. konkurrence, og vi er jo også klemt af, jeg ved ikke, om 
man kan kalde det tidernes ugunst, men af at vi er for usynlige” (Ri4: 107). 
Her er det primært økonomi, andre kulturelle tilbud og museets usynlighed, som trækkes frem. 
Men Bymuseet er også klemt mellem de der meget store museet som er i byen. Og som jo altså, var 
meget større og meget mere synlige og med en anderledes historie og derfor måske også havde, eller ikke 
bare måske - derfor havde de også lettere ved at skaffe pengene.” (Ri7: 160 -161) Konkurrencen fra de 
større museer ses her gå på at skaffe eksterne fondsmidler til museernes aktiviteter. 
At museet samtidig er et ungt museum, bidrager også til oplevelsen af at være klemt: ”Det 
betyder jo, at vi er ikke sådan rodfæstet i byen. Altså, det har jo ikke været naturligt som i stort set alle 
andre større byer, der havde købstadsprivilegier. De fik jo deres museum i slutningen af 1800 eller i 
begyndelsen af det 1900. Så der er byerne ligesom vokset op med, at de har et kulturhistorisk museum, 
hvor kulturarven, som det nu hedder, er sådan forankret. Det har århusianerne ikke på samme måde. […]  
Og det er også derfor, at vi har så svært ved at slå igennem. Altså - det er ikke kun fordi, at vi er sammen 
med de her mastodonter. Det er også lidt fordi, at vi er så unge rent museumsmæssigt”. (Ri2: 94)  
  

10.3.4 Situation 

Når de interne stakeholdere beskriver museet, trækkes oplevelser af museets nuværende 
situation frem. Her drejer det sig om museets negative historik, som danner den første 
dimension. Den anden dimension omhandler, at man oplever at mangle en større fast 
udstilling, hvilket forklares med museets dårlige økonomiske situation. Den sidste dimension 
beskriver, at de interne stakeholdere oplever at være truede på deres faglighed, dels på grund 
af manglende tid til forskning, men også af et oplevet krav om 
publikumsvenlige/oplevelsesøkonomiske tiltag. 
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• Museets historik 
En af de markante ting, der peges på, når respondenterne beskriver museet, er museets historik 
og specielt en retssag omkring den tidligere direktør for museet: ”Man må også sige, at det er 
uheldigt - dels med den krig der var i gamle dage med den tidligere leder, ikke også, og den blev håndteret 
tåbeligt, fordi at den medførte, at bestyrelsen fyrede ham og trak hans løn i opsigelsesperioden tilbage, […] 
og så kom der en retssag ud af det. Tonsvis af dårlig presse og en dårlig økonomisk håndtering.” (Ri4: 
108). Man angiver, at den negative historik har haft betydning for museets udvikling: ”den der 
uro der var dengang, har […] også virkelig været en klods om benet for, for museets […] fortsatte 
udviklingsmuligheder” (Ri7: 159) 
 
Denne historik opleves stadig present blandt de interne stakeholdere, når de møder eksterne 
stakeholdere:  
- ”dén dag i dag, så sent som her i forgårs!, måtte jeg sidde og lægge øre til sådan en historie.” (Ri1: 4) 
- ”noget af det jeg synes er meget påfaldende, det er, at jeg, når jeg er ude at lave formidling ét eller 

andet sted, tit skal svare på spørgsmål omkring den her historie.” (Ri2: 76) 
Dermed er eksterne stakeholderes oplevelse af museets tidligere direktør stadig noget som 
møder museets ansatte. Man kan sige, at de interne stakeholderes oplevelse af ’de andres’ 
hukommelse af sagen med den afsatte direktør, er med til at fastholde og måske også gøde til 
museets medarbejderes negative oplevelse. Fortiden bliver dermed en form for spejl, som andre 
holder op for dem. Man oplever sig uretfærdigt behandlet, jf. udsagnet ”[m]en det kan stedet jo 
ikke gøre for nu”. (Ri4: 108)  
 

• Mangler en fast udstilling 
Den næste dimension i kategorien om det pressede museum omhandler museets manglende 
basisudstilling eller faste udstilling. I den kommunale aftale er den overordnede målsætning for 
museet at etablere den nye basisudstilling (bilag 25, kommunal aftale: 336). Og derfor er 
museets ”[…] største problem […] at det ikke er lykkedes os at få en permanent udstilling op at stå. [… 
Vi]  fik lavet det lille hjørne, vi har nu, der da udstillingsbygningen åbnede. Men så er der jo ikke sket 
noget mere. Det er faktisk ikke lykkedes os at få noget op på anden sal endnu. Det eneste vi har haft 
deroppe det er særudstillinger og sådan noget. Det må nok siges at være den største fiasko.” (Ri5: 151) og 
som forklaring angives økonomien som hovedfaktor: ”Ja fordi det er et økonomisk spørgsmål [… at] 
få det sat op med moderne belysning og montre, projektorer og sådan. Det koster mange millioner kroner. 
Vi havde jo en økonomisk krise lige efter, at vi åbnede derovre i det moderne hus, fordi, driftsbudget og 
sådan noget […], det var helt hen i vejret i forhold til det nye hus, vi havde fået. Så internt kunne vi ikke 
afsætte midler til at gøre det […] og da vi skulle ud og søge midler til den anden del, så sagde de: "Jamen 
vi har jo lige givet til dét der", osv. Og da vi så endelig fået sat godt i gang med et nyt tema og sådan 
noget der, så ramlede vi ind i finanskrisen her. Hvor vi så lige pludselig - alle folk de sagde nej, fordi alle 
vores penge er bundet i aktier, og de giver intet afkast lige nu, og så vi kan ikke bevillige noget […]” (Ri6: 
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151). Dette lange citat sammenfatter den ret samstemmende beskrivelse fra interne stakeholdere 
på Bymuseet.  
 
Men et er deres italesættelse af, hvorfor der ikke er en større fast udstilling, noget andet er de 
betydninger, de tillægger at have den. På et udstillingsmøde blev museets opbygning af en 
basisudstilling koblet sammen med museets overlevelse som selvstændig institution. Det er 
således en markant dimension, idet alle respondenter i de åbne kvalitative interviews nævner 
den manglende faste udstilling som et stort problem. Udstillingen er det der prioriteres meget 
højt i observationsperioden, og respondenterne er meget bevidste om vigtigheden af en fast 
udstilling, som skal finansieres af fonde: ”så vi får den her basis[udstilling], så vi får lukket 
flankerne.” (Ri4: 110). En fast udstilling bedømmes altså at være i stand til at forbedre museets 
sårbare position. Når det hænger sådan sammen er det fordi; ”det er stadigvæk vores hovedformål 
at formidle byens historie fra vikingetiden og til i dag […] Og det gør vi jo ikke før, at vi får den 
udstilling op at stå” (Ri3: 102). Dermed bliver udstillingen tæt koblet til oplevelsen af museets 
funktion, som er at formidle historien (jf. første perspektiv). 
 
Der er også praktiske konsekvenser af den manglende basisudstilling. Det gælder f.eks. museets 
arbejde med skoler, som er afhængig af at kunne arbejde med en fast udstilling, mener museets 
ansvarlige inspektør for skolesamarbejder. På samme måde er museumsbutikkens udvalg 
påvirket af udstillingen: ”Fordi i og med at vi ikke har en permanent udstilling som vi ligesom kan tage 
afsæt i, altså, hvis man ser andre butikker, så har de jo kopier af nogle udstillede bægre eller nogle 
smykker som er fundet i deres område og som er udstillede oppe i udstillingen, og som man kan sælge 
nogle kopier af. […] Men fordi at vi ikke har haft den udstilling, så har det været enormt svært at finde 
noget.” (Ri1: 30) På den måde anvendes den manglende faste udstilling, som forklaringsramme 
for andre områder af museets arbejde.  
 
I observationer på museet var det tydeligt at udstillingsarbejdet tog mange kræfter, og en 
museumsinspektør sagde på et udstillingsmøde: ”Det kræver lidt mere arbejde med Af Lyst eller 
Nød [udstillingen], end sådan en prøvet udstilling” (14. december 2010). Dermed tillægges 
formatet i udstillingen, der var lagt an på en brugerinddragende måde, og som løbende skulle 
ændres, at være mere krævende end en traditionel plancheudstilling. Da museets medarbejdere 
i slutningen af observationsperioden har haft samtaler med Den Gamle By’s direktør, omtalte 
personalet, hvorledes man planlagde netop en plancheudstilling ret kort efter overflytningen til 
Den Gamle By: ”For ligesom at imødegå kritik, vil vi åbne en udstilling til efterårsferien” (14. 
december 2010). Dermed fremgår det, at en udstilling anvendes til at vise eksterne stakeholdere, 
at der arbejdes på museet. Tilsvarende at udstillinger tillægges værdi af de interne 
stakeholdere, selvom værdien af udstillingen ikke nødvendigvis har samme leje som de interne 
stakeholderes oplevede anstrengelser og prøvelser, der følger med det eksperimenterende 
format.   
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• Truet på fagligheden 
En anden ting som træder frem hos de interne stakeholdere, når de beskriver museet og deres 
arbejde er deres oplevelse af en truet faglighed (Ri2: 72). Det hænger bl.a. sammen med, at der 
ikke er tid nok til forskning: ”Altså, vi, vi, vi fortæller dem nogle ting som det ikke er os selv der har 
produceret. […] Og det, det synes jeg faktisk, at det gør ikke noget godt for vores faglige troværdighed.” 
(Ri2: 79) Faglig troværdighed hænger sammen med at have tid nok til at behandle oprindelig 
kildemateriale og producere egen viden til brug for museet og publikum.  
 
Fagligheden opleves også at stå i delvis opposition til, at museet også skal have mange 
besøgende, hvor det drejer sig om  ”hele tiden passe på sin faglighed men også samtidig gøre, at det 
skal tilpasses de folk, man gerne vil have fat i” (Ri4: 106). Alligevel er det fagligheden som står først: 
”Altså jeg synes ikke, at man skal give for meget køb på fagligheden for at få folk ind […] Man skal ikke 
bare gå efter én eller anden strømning som nu lige er fremherskende. […].” (Ri6: 150) Her gælder der 
altså en balance, hvor museets faglighed skal præsenteres indbydende for publikum, uden at 
forfalde til det ”der forbudte ord som ’oplevelsesøkonomi’ og alle de der gøglerting man skal sætte i søen 
for at overleve, som jeg jo synes er langt væk fra vores faglighed og som er noget pjat på én eller anden 
måde, så synes jeg, at det der "kage-matiné" vi har, det har sådan en eller anden form for kvalitet over sig 
- som er noget af det vi godt kan forsvare at lave.” (Ri2: 70) Altså udtrykkes her en balancering 
mellem det populære og det fagligt forsvarlige. På samme måde viser observationer denne 
afvejning mellem underholdning og viden: ”Selvfølgelig vil man altid kunne gå på et museum og få 
noget ny viden, for det ligger jo også i vores arbejde, og vi udstiller jo den nye viden, vi skaffer os, ikke. 
Den skulle jo kunne gerne ses. Men, men jeg tror, at det der med det der underholdningsaspekt - hvad 
enten vi vil det eller ej, så kommer det til at betyde mere og mere”. (Ri14: 284) Doseringen af at give 
publikum det, der er populært, kobles dermed til oplevelsen af en truet faglighed.   
 

10.3.5 Centrale værdier 

De interne stakeholderes beskrivelser af museet rummer også en række centrale værdier. I 
denne kategori ses for det første en dimension som handler om ansvarlighed. Dernæst en 
dimension, som viser at historisk korrekthed er en værdi for museet. Ydermere ses de interne 
stakeholdere udvise arbejdsmetoder, der vidner om at omhyggelighed er en værdi. Endelig 
handler den sidste dimension om orden på museets samling.  
 

• Ansvarlighed 
Når museets interne stakeholdere beskriver museet, fremtræder især en central værdi, der går 
på ansvarlighed. Det drejer sig om ansvarlighed på flere planer. Dels i forhold til gruppen af 
medarbejdere på museet: ”Det har selvfølgelig været smadder ubehageligt at skulle fyre folk, men 
sådan må det bare være, fordi et eller andet sted har jeg jo ansvaret for alle - og det allervigtigste på en 
arbejdsplads det er, at folk arbejder godt sammen, at de kan lide hinanden, at de respekterer hinanden, og 
at de stoler på hinanden. (Ri1: 7) Og mellem de ansatte: ”Det kan man også høre, når vi sidder ude i 
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køkkenet. Vi behøver ikke tale med én tone, men der er det her skær af rigtighed og solidaritet over stedet” 
(Ri1: 27). 
 

Det giver sig dels også udtryk i forhold til et socialt ansvar, som influerer på 
medarbejdersammensætningen: Museet har flere fleksjobbere i deltidsjob, folk i 
samfundstjeneste samt personer i løntilskudsjob. Imidlertid er dette også forbundet med et 
omfattende tidsforbrug for museets faste medarbejdere, der bruger tid på at oplære 
midlertidige folk i arbejdsopgaverne, og folkene forlader museet igen efter relativ kort tid. Her 
overvejer man, om indsatsen står mål med udbyttet, for: ”Det går der altså også noget tid med.” 
(Ri1: 13) 
 
Dernæst er der også en ansvarlighed over for museumsloven, hvor man som ”leder af […] sådan 
set har det fulde museumsansvar. Dvs. de der 5 søjler, som man arbejder med indenfor 
museumsverdenen.” (Ri3: 47) Der er også andre lovpligtige opgaver som museets medarbejdere 
udtrykker deres ansvarlighed overfor, som en anden museumsinspektør her forklarer: ”og så 
har jeg egentlig også ansvaret for kapitel 8. Det er sådan noget med at følge med i, hvad der sker med huse 
og bygninger i byen. Altså bevaringen. River man bevaringsværdige bygninger ned?, og jeg kigger på 
lokalplaner - om det har nogen indflydelse. Skal der laves indsigelser - fordi nu ødelægger det noget 
kulturmiljø […].” (Ri3: 90) 
 
Samtidig præger værdien om ansvarlighed også museets relationer til samarbejdspartnere. Dels 
over for de personer som bidrager til udstillingen med deres personlige historier og genstande: 
”Vi har jo en aftale med alle de her mennesker” (udstillingsmøde 11.1.2011). Dels også i forhold til 
generelt at være meget korrekt i forhold til Kulturarvsstyrelsen, som havde bidraget med 
250.000 kr. til at lave museets analyse af brugervenlighed. Da det viser sig, at det ikke er muligt 
at opfylde de lovede rammer, sender museet pengene tilbage til styrelsen.  

Endelig også en form for indadvendt ansvarlighed, der går på medarbejdernes faglige stolthed: 
”hvis du samler nogle gode genstande sammen, og det lykkes […] at få vist en udstilling med et godt 
sammenhængende tema. Det kan jo godt være en stor tilfredsstillelse i sig selv, også [selvom] at publikum 
måske ikke vælter ind for at se.” (Ri6: 149). Disse forskellige elementer bidrager til en samlet central 
værdi om ansvarlighed.  
 

• Historisk korrekthed 
En anden central værdi på Bymuseet er, at alt er baseret på at opretholde en historisk 
korrekthed. Man undersøger historiske påstande for at sikre bedst muligt, at man ikke 
strammer beretninger mere end der er historisk belæg for, også selvom det måske kunne skabe 
en mere spændende historie eller udstilling. Her er der specielt en episode, hvor en inspektør 
fortæller, at Besættelsesmuseets lokale har været anvendt som Gestapos hovedkvarter. Jeg 
spørger hvorfor man ikke annoncerer med dette på et skilt udenfor med noget i retning af: 
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’Kom og se Gestapos hovedkvarter’. Han svarer, at det var kun i en kort periode og derfor kan 
det ikke stå som udtryk for besættelsestiden. Dermed er den historiske korrekthed mere vigtig 
end det lette blikfang. Denne oplevelse bekræftes af en anden museumsinspektør i et 
interview. Her taler han om en udstilling på Besættelsesmuseet, hvor Jyllandspostens dækning 
af samme emne giver ham anledning til at sige:  ”Vi kaster os ikke ud i alle mulige spekulationer, 
som vi ikke kan stå inde for.” (Ri2: 54) Historisk korrekthed er altså styrende for, den måde 
museets tilgår formidling og også i forhold til ekstern kommunikation om  museet.  

 

• Omhyggelighed  
En tredje af de centrale værdier er omhyggelighed. Dels i forhold til opbygningen af 
udstillingerne, hvor museets medarbejdere udviser omhyggelighed i at skærme genstande med 
montrer. Dels arbejder man meget præcist og omhyggelig med detaljer, som ikke er 
umiddelbart synlige for publikum. F.eks. er arbejdet med at vælge stof til udstillingen særdeles 
grundig i forhold til at vælge farvenuancer og materiale, der overholder kravet om at være 
brandhæmmende. Samtidig fremtræder den måde, som museets scenograf og tekniske 
medarbejder opbygger udstillingen på også som et eksempel på omhyggelighed. Således 
bygges fra grunden de piller, som genstandene skal stå på, og museets scenograf sætter i 
bogstavelig grad sine fodaftryk på disse for at skabe et grafisk udtryk for den migration, som 
udstillingen handler om. Der er altså tale om en opmærksomhed for detaljer, der ses som 
udtryk for det høje faglige niveau, som museets ansatte forventer i forhold til deres udførte 
arbejde på museet.   
 
Bymuseets involvering i opbygningen af et fællesarkiv kan også ses som udtryk for museets 
værdi om omhyggelighed, da genstandene i fællesarkivet her kan blive passet bedre på (jf. den 
følgende dimension). Registrering og bevaring af kulturarven er således en del af det, som 

museet bruger meget tid på, men som kan betegnes som usynligt arbejde for omverdenen70. 
Mine observationer viser, at den lokale presse har været inviteret til fællesarkivet, men at 
arbejdet her ellers ikke bliver synliggjort i museets eksterne kommunikation.   
 

• Der skal være orden på museets samling 
Her er der samlet udsagn om, at orden blev tillagt megen vægt på Bymuseet. Ikke forstået som 
almindelig orden på skrivebordene, men forstået som det at have styr på indsamlede 
genstande, at opbevare dem forsvarligt for eftertiden og at være i stand til at finde dem igen. 
Som registratoren beskriver det omfattende arbejde: ”Altså når tingene de først er kommet ind, og 
de er blevet registreret og så få dem pakket ordentlig […], så de står trygt og godt indtil at de skal bruges” 

                                                        
 
70

 Dette understøttes af udsagnet: ”men det ser jo omverdenen jo ikke. […] De ser først og fremmest formidlingen. […] Jeg 
mener - de ser jo ikke nogen registrering, vel!” (Ri7: 171) 
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(Ri6: 139). Der blev lagt stor omhu i fotografering og beskrivelse af hver genstand, der blev 
flyttet til arkivet. Mine observationer viste, at museets medarbejdere brugte meget tid på at få 
opbygget et fællesarkiv i Randers sammen med et række andre museer for at forbedre museets 
magasinforhold. Som registratoren beskriver noget af det, han har ryddet op i: ”[…] Og tingene 
havde det meget dårligt. […] De står op af en væg, der er fugtig indelukket klima. Og der er ikke styr på 
noget som helst - altså luftfugtighed. Den er garanteret tårnhøj osv. […] Det gode ved, at vi er kommet 
med i et fællesmagasinprojekt, det er, at for første gang kan vi styre temperaturen og fugtigheden, så de 
kan blive opbevaret ved konstante, altså meget lidt svingende. Det er de to ting der dræber ting, det er 
fugtighed og meget svingende temperaturer.” (Ri6: 141-142) 
Mine observationer viste, at de ansatte var meget glade for at de på Bymuseet havde styr på 
samlingen og fortalte historier om andre museer, hvor vigtige historiske genstande var blevet 
væk eller pludseligt er dukket op i en skrivebordsskuffe. Som det også påpeges af 
bestyrelsesformanden for museet: ”der var jo i usædvanlig grad fokus på samlingerne. Det er jo noget 
mange museer døjer med. Vi var optaget af, at de ting skulle være i orden” (Ri7: 166). Denne 
ordenssans er også tydelig i museets fokus på orden i økonomien (Ri7: 168) efter der har været 
”et betydeligt underskud” (Ri7: 177) under den tidligere ledelse. Museets fokus på orden 
understøttes også af en samtale med direktøren, der udtrykte, at museet har brugt flere år på at 
rydde op, så der var ordnede forhold både i forhold til bl.a. økonomi, registrering og arkivering.  
 

10.3.6 Delkonklusion på første perspektiv 

Dette første perspektiv har behandlet datamaterialet ud fra spørgsmålet om, hvordan de   
interne stakeholdere beskriver Bymuseet. Her er der fire kategorier som dels fremhæver 
museets funktion, kendetegn, situation og centrale værdier.  
 
Museets funktion kædes til flere emner. Dels, at man beskriver hvad et kulturhistorisk museum 
er, og at dette hænger tæt sammen med de fem søjler i museumsloven. Det er museumsloven, 
som trækkes frem af medarbejdere og direktøren, når de beskriver museets opgave og funktion. 
Altså er det interessant, at man henviser til en central lov og ikke til det lokale og byens borgere, 
når de argumenterer for museets raison d’etre. Dog ses også, at når man fortæller om museets 
arbejde, er det vigtigste arbejde at formidle byhistorien. Museet har i observationsperioden 
fokus på at opbygge en fast udstilling og derfor er formidling på daværende tidspunkt først og 
fremmest museets udstilling, som skal baseres på museets forskning. Dermed bliver 
forskningen anset som en forudsætning for udstillingen. Man beskriver også sine andre 
formidlingsopgaver, som byvandringer, foredrag, undervisningsmateriale, turister og andre 
forespørgsler om byhistorien. Man nævner også museet som kulturhus, der har en social 
funktion i byen. Dernæst har samlingen betydning for opfattelsen af museet. Dels fordi de 
interne stakeholdere forventer at have sin egen, omfattende og lokal placeret samling af høj 
forsknings- og formidlingsmæssig kvalitet, og dels fordi samlingen opfattes som et fundament 
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for museets samlede virke. Man er ikke helt tilfreds med samlingens omfang, og dette indtryk 
er med til at præge deres opfattelse af museet.  
 
Når museets folk beskriver deres arbejde fortælles der også om det samarbejde, de har med 
andre såsom undervisningsinstitutioner og andre kulturelle institutioner i byen. Både 
samlingen og samarbejdet nævnes i museets styringsdokumenter og disse er dermed også med 
til at retningsbestemme de interne stakeholderes opfattelse af museet. Den brede 
samarbejdsflade er udtryk for, at museets funktion også opfattes at være en platform for andre 
stakeholderes aktiviteter, hvilket relaterer sig til opfattelsen af at være et kulturhus eller 
samlingspunkt for byen. Afvejningen mellem at være et samlingspunkt, men samtidig stadig 
fastholde et udtryk af at være et kulturhistorisk museum skaber en form for spænding eller 
balancegang mellem de to funktioner.  
 
Internt beskriver man også museet ud fra de kendetegn, man oplever museet har. Man 
fremhæver museets størrelse og at det er lille og positivt overskueligt. Men også at museet 
måske er for lille. Man kendetegner også museet ved at det er hyggeligt sted, både på grund af 
bygningen, forholdet mellem kolleger og som en arbejdsplads med muligheder. Fra denne 
positive beskrivelse skifter tonen til en mere dyster klang. Museet er for anonymt i sin 
indretning. Man beskriver også museet som udfordret i en grad, så det er truet på sin eksistens. 
Den oplevelse baseres på museets trængte økonomi, andre kulturelle tilbud i byen, museets 
manglende synlighed og politisk opbakning, der gør museet sårbart overfor ekstern kritik. 
Bymuseet opleves som delvist underkendt i byen, fordi det er et nyt museum, der endnu ikke 
helt har slået sig fast som kulturhistorisk museum i byen. Man opfatter sig således som et klemt 
museum.  
 
Man forholder sig også ret specifikt til, hvorfor museets situation er på denne måde. For det 
første har museets negative historik, med både retssag og fyring af den tidligere direktør, en 
central plads. Man oplever, at museets folk mødes af et forældet spejlbillede hos eksterne 
stakeholdere, selvom de selv synes, at de nu har et andet og mere nutidigt billede. For det andet 
det at museet mangler den faste udstilling om byens historie, som både er lovet, planlagt og 
udskudt på grund af manglende finansiering. For det tredje at situationen for museet og museer 
generelt er, at man oplever at være truet på sin faglighed. Der er hverken tid eller penge til 
forskning og oplevelsesøkonomiske tendenser i museumslandskabet er også med til at skabe et 
vist pres. Det giver sig udslag i, at der skal balanceres mellem den populære og det fagligt 
forsvarlige samt underholdning og viden.  
 
Endelig beskrives museet også i fire centrale organisatoriske værdier. Ansvarlighed, historisk 
korrekthed, omhyggelighed og orden. Ansvarlighed ses udtalt bl.a. i forhold til museumsloven, 
museets samling, medarbejdergruppen og et social ansvar over for udsatte grupper i 
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samfundet. Men også i forhold til museets samarbejdspartnere. Den historiske korrekthed 
ligger som et grundlæggende paramenter for det faglige arbejde og der går man ikke på 
kompromis, men holder fast i traditionelt historiebegreb, hvor museet har den autoritative 
viden, som formidles. Derfor holder man sig stringent til historiske fakta. Dermed er det den 
samme ordentlighed, der vægtes i museets formidling, i forhold til omgivelserne, museets 
samling og økonomi. Der skal kort sagt være orden på tingene.  
 
Her er der tegnet et ret omfattende billede af, hvordan museets interne stakeholdere beskriver 
museet. Alligevel er der her kun præsenteret centrale elementer i museets egenbeskrivelser. Vi 
skal derfor nu se, hvordan det forholder sig med det andet perspektiv.  
 

10.4 Andet perspektiv: Hvordan ville interne stakeholdere gerne have, at Bymuseet skulle være?  

Her beskrives hvorledes de interne stakeholdere italesætter deres ønsker og visioner for museet. 
Gennem udarbejdelsen af dette perspektiv, blev det tydeligt, at der er nogle emner som går igen 
fra første perspektiv, når museets interne stakeholdere taler om det, de ville ønske museet var. 
Når der således er gentagelser af emner, skyldes det, at de her  omtales i et fremadrettet 
perspektiv. Dette gælder f.eks. for den første kategori, hvor dimensionerne har det til fælles, at 
de angiver retning og mål for museet, som udtryk for, hvad man mener er vigtigt at arbejde hen 
mod. Derfor kaldes denne kategori visioner. Den anden kategori kaldes strategier, fordi de her 
angiver de metoder, som kan føre museet til ønskede mål. Den sidste og tredje kategori 
omhandler de ønsker og barrierer, som de mener hindrer, at museet i at nå sine mål.  
De tre kategorier er dannet af følgende dimensioner:  
 

 
Figur 20. Oversigt kategorier og dimensioner af andet perspektiv 
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10.4.1 Visioner 

Den første kategori er opbygget af dimensioner, hvor de interne stakeholdere taler om, 
hvad man ønsker museet skal være. Der er ikke tale om, at dette er museets formulerede 
vision, idet der ikke var en nedskrevet vision på museet. I stedet er der forskellige 
mundtlige og skriftlige udsagn, der viser ønsker og visioner for museet og for 
basisudstillingen i særdeleshed.   
 

• Et klassisk museum med anderledes oplevelser  
På Bymuseet ønsker man at fastholde de traditionelle museumsdyder. Selvom man ønsker at 
være anderledes, skal det ske ”således, at museets traditionelle værdier og grundlag bevares intakt. 
Det er museets samlinger og viden om den kulturhistoriske arv, det vil sige genstandene, byen og 
kulturlandskabet, der skal danne rammen for mødet med gæster og samarbejdspartnere.” (Kommunal 
aftale: 310)  Ligeledes beskriver man ønsket om ”[e]n udstilling, der fastholder det klassiske 
museum, som er bygget op om samlingerne, men som anvender metoder og redskaber, der har sin 
oprindelse i oplevelsesprægede tilbud, der medinddrager gæsten”. (Internt dokument 2: 302). En 
museumsinspektør hæfter sig ved, at direktøren tidligere har udtrykt, at man skulle skabe en 
udstilling, der kunne vinde museumsprisen (Ri3: 267), og sætter dermed et vist niveau for 
museets udstilling. I hvert fald pointeres det, at man har følgende ønsker til udstillingen: 
”Først og fremmest skal historier og vinkler være anderledes. De skal være anderledes i forhold til 
præsentationen og de skal være anderledes i forhold til den information, vi er vant til at få.” (Internt 
dokument 2: 302) 

 

• At passe på kulturarven 
På Bymuseet ønsker man at holde fast i, at det er museets primære formål, at man skal passe 
kulturarven: ”inden for sit ansvarsområde at virke for sikringen af Danmarks kulturarv” (vedtægter 
s. 307). Dette gælder også over for det oplevede krav om at udvise socialt ansvar, for som der 
kritisk spørges: ”Ja, og så gør vi det, og hvem passer så kulturarven imens?" (Ri1: 13). Altså bør 
sikringen af kulturarv have en høj prioritet. Også i forhold til oplevelsen af kravet om 
oplevelser på museerne ses samme prioritering: ”Museerne skal holde fast i arvesølvet. Det er et 
skråplan, hvis ungerne skal grave guld ligesom i Legoland. Vi ender der hvor vi skal lave alt andet end 
at passe kulturarven. (Møde 19.5 2010) Man oplever en tendens på andre museer, hvor ”enormt 
mange museer er skredet hæmningsløst over deres opgaver, bare det skaffer kunder i butikken”. (Møde 
10.11.2010) Derfor er det et ønske, at man ønsker at holde fast i at passe på kulturarven.  
 

• Inkluderende og bredt favnende 
Museet skal være inkluderende, ”fordi det er vigtigt, at man ikke laver nogle arrangementer som 
gennem deres udformning, emnevalg eller alle de andre ting bevidst holder nogen ude” (Ri4: 118), 
hvilket også ses af den kommunale aftale under punktet museets profilering og ” inddragelse af 
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migration som tema i Bymuseets nye basis[udstilling] og ved fokus på […] mangfoldighed” (bilag 25, 
kommunal aftale: 308). 
Museets egne folk mener også, at ”vi skal gøre en indsats for at få nogle af alle 2. generationsfolkene 
til at gå på museum. Vi skal vise dem, at deres historie er en del af vores alle sammens historie. Så der 
kan de også se, at de ikke er sorteret væk. (Ri4: 118) . Dermed skal ”de grupper de bliver klar over, at 
de er blevet til dansk kulturhistorie og århusiansk byhistorie. […] Så de er en del af den danske 
kulturarv”. (Ri1: 14) Den inkluderende tilgang ses også her: ”Museet skal inddrage så mange 
befolkningsgrupper som muligt i arbejdet, her især i formidlingen. […] arbejde aktivt for yderligere at 
øge tilgængeligheden til museet via hjemmesider og anden nettilgang samt via en formuleret 
handicappolitik og formidlingspolitik” (bilag Kommunal aftale: 308).   
Man taler også om at tale til mange intelligenser: ”Udstillingen skal tale til alle typer af gæster, fra 
de logisk-matematisk intelligente, over de sprogligt intelligente, musisk intelligente, visuelt-rumligt 
intelligente, kropslig-kinæstetiske intelligente til de socialt intelligente og de personligt intelligente”. 
(bilag 22, internt dokument 2: 302)  
Man har altså en ambition ”om at lave noget for alle. For det synes jeg da er vigtigt, at […] dele ud af 
alt, hvad man ved - både af viden og de aktiviteter der er her” (Ri4: 118). 
 
De interne stakeholdere ønsker, at Bymuseet skal være bredt favnende over for samarbejde 
med andre kulturinstitutioner, skoler og i det hele taget at være åben over for lokalsamfundet. 
Som en siger: ”Vi skulle jo gerne være en afspejling af byens liv. […] Vores historie og vi er meget 
bredt favnende, så vi kan jo ikke sådan lige sige, at vi er en spejling af dét og en spejling af dét. Men på, 
på at tage flest mulige elementer ind.” (Ri6: 152) 
  

• Være noget som folk synes er interessant 
Det er en del af Bymuseets ønske, at de skal kunne producere udstillinger som - ”som vil vække 
opsigt og behandler nogle interessante emner […] noget som folk synes er interessant” (Ri5: 132). 
Dermed menes der at man kunne ”lave nogle blockbuster-udstillinger […] der vækker stor opsigt og 
får mange gæster”. (Ri5:133) Dermed bliver publikumstallet et barometer, for hvorvidt det er 
lykkedes at lave en udstilling, der interesserer publikum. Dernæst ønsker man også at skabe 
forundring med sine udstillinger: ”Noget vi kan give gæsten! - som så også begynder at tænke, at det 
var da mærkeligt!, det var da interessant!”. (Ri1:10).  Hvis man således har forundret gæsten, vil 
de synes det er interessant.  
 

• Under fortsat udvikling 
Bymuseet har en vision om fortsat udvikling. Som en fortæller: ”Det vigtigste er ikke at stivne! 
Det vigtigste det er at prøve af. Hvad kunne være sjovt? Kan vi det? Vi kan prøve! Det kan aldrig gå 
værre end helt galt. Og så har vi prøvet, og så gik det ad helvede til, eller så gik det godt. Det tænker jeg, 
at det er virkelig kulturens styrke. Det er mulighederne til at prøve! Ja!” (Ri4:110) Organisationen 
skal altså være i fortsat udvikling. At være under fortsat udvikling gælder også den faste 
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udstilling, hvor man beskriver visionen på denne måde: ”En udstilling […] som kan ændres 
løbende i takt med udviklingen inden for en række områder som kommunikation, pædagogik og IT.” 
(bilag 21, internt dokument: 302) 
 

10.4.2 Strategier 

Denne kategori omhandler, hvorledes de interne stakeholdere ønsker, at museet fremadrettet 
og konkret skal arbejde. Her anvendes ordet strategi, som udtryk for langsigtet planlægning, 
der fører mod et mål. Museets interne stakeholdere peger her på et tættere strategisk 
samarbejde med andre museer. En omfattende og sammenhængende basisudstilling er også 
en del af planlægningen og endeligt omtales nødvendigheden af, at museet bliver mere 
synligt, at der forskes mere og endeligt, at museet bidrager til lokalsamfundet. 
 

• Tættere strategiske samarbejder 
Bymuseets ledelse ønsker tættere strategiske samarbejder med andre eller større museer. Man 
har allerede gode erfaringer med opbygningen af et fællesarkiv sammen med andre museer og 
også en gennemført fusion med Besættelsesmuseet. Man ønsker for det første et tættere 
samarbejde mellem arkiv, bibliotek og museum (ABM-samarbejde) i byens kommende 
multimediehus (Ri1: 24) Over for medarbejderne lyder det: ”[vi: direktøren og bestyrelsen] prøver 
at fortælle de politikere man hver især har med at gøre, […] at 1: Vi vil have et ABM-samarbejde i 
Multimediehuset og 2: Vi vil ind i et tæt samarbejde med Moesgård, der ender i en fusion.” (bilag 13, 
personalemøde 14.9.2010: 236) 
Argumentet for et ABM-samarbejde er bl.a., at man derved kan tiltrække flere gæster: ”Det 
[Moesgård] og jeg gerne vil, det er, […] et ABM-samarbejde, fordi det er dér vi kan trække gæsterne.” 
(Bilag 13, personalemøde 14.9.2010: 236). At et strategisk samarbejde med Moesgård er det 
museet ønsker, sker også på baggrund af en generel enighed og museal forskellighed mellem 
de to museer: ”Vi er enige om, at […] vi kan bestemt godt arbejde sammen. Og der vil være nogle 
store, store fordele ved det. [Moesgårds direktør] har "forhistorien", vi har "nyere tid". Vi vil gerne 
have "forhistorien", og han vil gerne have "nyere tid". Hvis vi går sammen, så kan vi fortælle historien 
for hele kommunen i sammenhæng igennem mange tusinde år. Vi har museologien, han har 
antropologien”. (bilag 13, personalemøde 14.9.2010: 234) 
 
Dette ønske om tættere strategisk samarbejde med andre museer har også grobund i, at ”vi 
vidste jo godt, at museet var for lille” (Ri7: 184). Og derfor havde man haft ”drøftelser med 
forvaltningen om et østjysk kulturmuseum.” (Ri7: 184) Afslutningen på disse drøftelser var dog, at 
der ikke i Aarhus var interesse for den type af samarbejde. At museet søger mod fusioner, 
viser sig også at være funderet i, at man vurderede ikke kunne fortsætte på længere sigt uden 
at fusionere med et større museum (bilag 13, personalemøde: 234). Den vurdering 
understøttes af en landsdækkende tendens på museumsområdet, hvor man oplever ”at hele 
Danmark fusionerer”. (Ibid.) 
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Derfor er man overbevidst om nødvendigheden af en fusion, men ønsker det også for at skabe 
arbejdsro: ”Så vi kan egentlig lige så godt tage fat i det nu. Både for at sikre os selv noget arbejdsro, 
fordi nu er der efterhånden gået rigtig meget arbejde med de her analyser og undersøgelser. Og det 
kunne være godt at få lidt fred, så vi kan koncentrere os om det, vi egentlig helst vil lave - nemlig 
museumsarbejde.” (bilag 13, personalemøde 14/9 2010)  
 

• Profilering gennem samarbejde 
I museets aftale med Aarhus Kommune står museets profilering centralt. For det første skal 
museet profilere sig som en moderne kulturinstitution for kommunens borgere og turister. 
Herunder står også, at ”[m]useet skal arbejde aktivt for at fremme samarbejdet med andre 
kulturinstitutioner som Aarhus Festuge, Kulturnatten, VisitAarhus og især museer, arkiver og 
bibliotek. Men også at arbejde for en ”museumsrute, som bør planlægges forbindelse med den 
fremtidige brug af Ceresgrunden og Godsbanearealet […]” (bilag 25, kommunal aftale: 308) På den 
måde er samarbejde som redegjort for under første perspektiv også et led i en fremadrettet 
strategi.  
 

• En omfattende og sammenhængende basisudstilling  
Et andet emne, som de interne stakeholdere mener er vigtig at arbejde med, er museets 
basisudstilling. Som vist under første perspektiv af analysen, var der fokus på museets 
udstilling. Dette understreges også fremadrettet, og ifølge den kommunale aftale, ønsker 
museet, ”at prioritere etableringen af den nye basisudstilling, fordi den er den væsentligste del af 
Bymuseets formidling” (bilag 25, kommunal aftale: 307). Museets medarbejdere forventer af 
udstillingen, at den skal være sammenhængende, spændende og engagerende for publikum. 
Samtidig skal udstillingen fortælle ”hele Aarhus’ historie.” (Ri5: 131) Det bliver meget tydeligt i 
vurderingen af den eksisterende udstilling om byens historie: Det der lille udpluk, […]  altså det 
fungerer ikke rigtigt […] Jamen det hele er ikke sådan gennemtænkt ordentlig. […] der har været nogle 
DVD-afspillere, som ikke har lavet andet end at gå i stykket. Så nu har vi droppet dem.” (Ibid.), hvilket 
samtidigt forklarer, hvorfor de små tv-skærme i Bymuseets basisudstilling står sorte uden 
billeder på. ”Man går da og tænker – ”Ja, det kunne vi godt have gjort noget smartere” og sådan 
noget. Det er lidt træls. Altså – man kan jo ikke sige til folk – Ah, lad nu være med at gå derned! Det er 
det herinde, jeg gerne vil vise jer.” (Ri5: 131). Den nuværende basisudstilling er altså ikke noget 
man er stolt af. 
 
Da åbningen af museets nye udstilling (Af Lyst eller Nød) nærmer sig, viser observationer, at 
Bymuseets ansatte ikke er tilfreds med udstillingens kvalitet. En beskriver udstillingen som 
”en kjole der bare er rimpet sammen”. (udstillingsmøde d. 6. september 2010) Dette står i kontrast 
til de arbejdspapirer, der omtaler vigtigheden af ”den røde tråd” i udstillingen (internt 
dokument 1: 296, internt dokument 2: 307). Med andre ord ved museets interne stakeholdere 
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godt, hvor de skal og vil hen, men har konkret vanskeligt ved at opfylde egne forventninger til 
udformningen af udstillingen.  
 

• Mere synlighed 
Bymuseets ansatte ønsker, at museet skal blive mere synligt. En fortæller at folk ikke ved nok 
om, hvad der foregår på Bymuseet: ”[…] vi er for usynlige. Det tænker jeg egentlig, at vi er. Altså 
der foregår mange gode ting her, men […] folk ved det ikke.” (Ri4: 107). Også derfor ønsker man et 
tættere samarbejde mellem arkiv, bibliotek og museet: ”Fordi det vil jo også betyde, at hvis man 
var lige ved siden af biblioteket, […] så var man jo meget synlig”. (Ri7: 181). Ligeledes fremgår 
ønsket om yderligere synlighed af et møde, hvor direktøren taler om hvilken styregruppe eller 
bestyrelsespost indenfor museumsområdet hun kunne deltage i, idet overvejelsen er, at ”[m]an 
er nødt til at manifestere sig som leder” (udstillingsmøde 19/5) også over for andre museumsfolk. 
I denne dimension omtales også en øget kommunikation fra museet, som diskuteres på et 
personalemøde: ”De der kommunikationer [internt og eksternt]. Kunne man ikke komme om ved dét 
ved at lave et lille opslag eller, eller.- i form af et nyhedsbrev eller sådan? [hvortil der svares:] Jo, det er 
en rigtig god idé. Men det er jo bare det her med, at uanset om der er et opslag eller nyhedsbrev, så er 
der nogen der skal tage sig af det. Og vi har rigtig meget at lave i forvejen”. (bilag 13, personalemøde: 
223). Dermed fremstår strategien om mere synlighed, som vanskelig at føre ud i livet, idet 
man oplever, at der ikke er tid nok til at udføre kommunikationsarbejdet.  
 

• Mere forskning 
På Bymuseet er man forpligtet til at forske og selv om det kniber at finde tid til det, ønsker 
man mere forskning: ”Jeg tror, at jeg har de første 5 forskningsprojekter, jeg kunne gå i gang med, og 
som jeg har lyst til at lave.” (Ri2: 71) Dernæst er forskningen også en forpligtigelse, som man 
godt er klar over ikke varetages godt nok: ”Det bliver sikkert også et problem for os på sigt, fordi at 
det vil sikkert være meget fedt, hvis det var sådan, at vi kunne dokumentere, at vi fik udgivet nogle 
publikationer.” (Ri2: 72). Man har dernæst også aftalt, at ”[mu]seet vil sikre, at begge afdelinger 
[Besættelsesmuseet og Bymuseet] målrettet arbejder med forskningsprojekter” (kommunal aftale: 309) 
og der nævnes konkrete forskningsområder. Der er imidlertid ikke konkret strategi for eller 
tro på, at dette reelt kan udføres under den daværende økonomiske og arbejdsmæssige 
situation.  
 

• Museets bidrag til lokalsamfundet 
På Bymuseet er der ønske om at kunne bidrage til lokalsamfundet. Dels i forhold til at museets 
udstilling sætter relevante emner til debat ved arrangementer på museet: ”vil prøve at sætte 
nogle af de problemstillinger, som udstillingen anskueliggør, og som stadigvæk er relevante i dag, og vi 
vil prøve at sætte dem til debat, og så vil vi så kombinere den her diskussion/debat/orientering” (Ri4: 
160) Dermed ønsker man at aktualisere historien og skabe debat.  
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Dernæst ønsker man at bygge udstillinger, så man bidrager til, at publikum forstår sig selv og 
deres omverden. Dette fremgår blandt andet af interviews (Ri4: 160), men også et internt 
arbejdspapir om udstillingen: ”Hvis succeskriteriet er, at gæsterne skal forstå sig selv og verdenen 
omkring dem.” (Internt dokument 2: 303) Dette gælder ikke mindst i forhold til de unge: ”Altså 
hvor det der lokale kulturhistoriske museum er vigtigt […] så er der jo alle muligheder for gennem en 
folkeskoletjeneste også at lade børnene og de unge mennesker få en bedre forståelse for den by de, de bor 
i.” (Ri7: 198). Det hænger også sammen med, museerne generelt skal anvendes også af de 
unge: ”man ville gerne opdrage de her 14-24-årige til at gå på museum. […] Ja, men det er jo ud fra 
den ambition om, at museerne skal bruges noget mere.” (Ri4: 114) Dernæst er man på museet også 
klar over, at museet mest henvender sig til den ældre del af publikum, og at de yngre 
publikummer ikke nødvendigvis er uinteresserede, men at de har andet at lave. Som en 
inspektør her udtrykker de yngre børnefamiliers holdning: ”Altså for man kan jo så pive over, at 
vi mangler de 14-29-årige, men de 14-29-årig de går både i skole og stifter familier og tager 
uddannelser, og de passer små børn, og de har måske andet at give sig til end at gå på museum […] Og 
det siger nødvendigvis ikke noget om museernes standard, eller hvor interessant man er, men noget om 
at man kan kun være ét sted af gangen.” (Ri4: 106-107) Man ønsker altså også at kunne tale til de 
unge. 
 
Integrationsdebatten i lokalsamfundet er endnu et område, hvor de interne stakeholdere 
ønsker, at museet deltager i: ”Og da tænker jeg, at [der] kan museerne gå ind. Ikke at vi skal have en 
politisk dagsorden, men […] vi kan perspektivere aktuelle problemstillinger ved at vise den viden vi har 
om de genstande, vi har fra vores fælles forhistorie. Og så kan museerne også være med i 
integrationsarbejde på den led, at vi kan lukke op og så sige - jamen alle de her nydanskere, de er en del 
af danmarkshistorien, så kom! - og lad os fortælle jeres historie! For det er jo også danmarkshistorie, og 
det er også Aarhus' historie. Og på den led kan vi faktisk skabe, have en ambition om at skabe, 
integration.”(Ri4: 112).  Museets udstilling Af Lyst eller Nød er lavet med samme bagtanke: 
”den her migrations udstilling, hvor vi fortæller historien om immigranter. [En skole Bymuseet 
samarbejder med] har en stor, høj grad af indvandrerunge blandt deres elever, og på dén led kunne vi 
måske slå 2 fluer med ét smæk.” (Ri3: 105) Der markeres også, at Bymuseet kan være en del af 
integrationsprojekter: ”det kunne jo også være godt for os, at vi ligesom kunne lave et konkret 
integrationsprojekt - som jo ikke er et integrationsprojekt, men som viser, at kultur kan en hel masse 
mere end bare handle om, hvorvidt at man stritter med lillefingeren og drikker af den rigtige kop. Altså, 
at kulturen også kan bære - at den er meget bedre til at integrere end socialpolitik er.” (Ri4: 113) 
 
I forhold til lokalsamfundet handler det også om, at man ønsker at hjælpe med konkrete 
udstillinger: ”Da kunne det være en rigtig god idé, hvis Bymuseet havde ressourcer til at hjælpe dem 
med at lave noget lokalhistorisk, som ikke nødvendigvis behøvede at blive udstillet her, men som kunne 
udstilles ude i de respektive områder” (Ri4: 108). Dette arbejde skulle foregå med museet som 
platform: ”At man kan lægge lokaler til en studiegruppe, studiekreds eller sådan nogle ting. […] At 
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kunne lave nogle særudstillinger eller måske hjælpe folk med at lave udstillinger, som kunne komme ud 
i forskellige boligområder”. (Ri4: 108) Her italesættes museets altså som en form for facilitator for 
udstillinger i museets lokalområde. 
 

• Delkonklusion på kategori 
Denne kategori viser eksempler på, at de emner, som museets ledelse og medarbejdere 
trækker frem som centrale elementer og ønsker for museet opleves at være vanskelige om ikke 
umulige at indfri. Dette giver en opgivende holdning på museet, som kan kobles til, at 
medarbejdernes forventninger til produkter som f.eks. forskning og formidling, strander på 
mangel på tid eller penge. Man oplever med andre ord, at være så langt fra at indfri egne 
interne forventninger, at der ikke længere er tro eller energi til reelt at skabe en situation, hvor 
ønskerne kunne føres ud i livet.  
 

10.4.4 Ønsker og barrierer 

Titlen på denne kategori er valgt, fordi de interne stakeholdere omtaler en række emner, som 
de oplever kan virke som en hindring i at nå deres mål. At kategorien er placeret under dette 
perspektiv og ikke i det første perspektiv, skyldes den fremadrettede måde, man omtaler disse 
mangler på (f.eks. hvis vi havde X, kunne vi … ). Det første ønske er bedre økonomi og 
politisk opbakning. Den næste dimension viser, at man ønsker, at Bymuseet fik mere positiv 
omtale. Den sidste dimension, omhandler ønsker om museets fysiske rammer og omgivelser.  
 

• Bedre økonomi og politisk opbakning 
Når man på museet taler om, hvordan de gerne ville have, at museet var, er ønsket om bedre 
økonomi centralt. Økonomi og manglen på penge præger Bymuseet på flere måder. For det 
første ses det som et udtryk for manglende opbakning: ”Men noget af det der i hvert fald kunne 
være vigtigt, det er at have noget opbakning rundt omkring, og nogle flere politikere som prioriterede 
[…] og ligesom sagde - okay vi kan ikke få i pose og i sæk, vi [politikere] må også yde noget. Og 
ingenting kommer af ingenting - undtagen nullermænd. Altså hvis man ikke vil give andet end basører, 
så får man også nogle basører igen. Og kultur det er sådan noget, at det må aldrig koste noget. Og det er 
jo jammerligt.” (Ri4: 111) Den politiske opbakning tolkes i antal støttekroner. Det er også klart, 
at finansieringen ikke blot skal komme fra politisk hold, men også fra private fonde: 
”Forudsætningen for at basisudstillingen kan opbygges helt eller delvist inden for aftaleperioden er, at 
der skaffes midler udefra, enten som eksterne midler fra fonde og sponsorater, eller som en kombination 
af eksterne og kommunale midler” (Bilag 25, kommunal aftale: 306). Observationer viser, at 
museet arbejder forgæves herpå.  
 
Økonomi opleves som en barriere og fylder meget i hverdagen på museet, og det forklares, 
at:” hvis økonomien er så stram, at man næsten ingenting kan, og det bare er at klare dagen og vejen 
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[…]. Altså så kan du jo få alle de vilde ideer og gode ideer det skal være, men hvis ikke du har 
ressourcerne til at føre dem ud i livet, så bliver det jo ikke til noget.” (Ri7: 190) 
 
Økonomi opleves at have betydning for museets udvikling for ”[m]an kan ikke rigtig udvikle 
nogle ting […] dét har man heller ikke ressourcer til. Man kan ikke udvikle én eller anden god idé, man 
har fået, ordentligt, fordi at man bliver nødt til at halse efter bare de almindelige ting, man nu skal nå.” 
(Ri2: 83)  Altså ønsker man en bedre økonomi, for at kunne videreudvikle deres idéer, men 
hverdagens almindelige gøremål og manglende økonomi anses at blokere for det. Det 
understøttes af mine observationer. F.eks. bliver der på et udstillingsmøde (d. 4. april. 2010) 
diskuteret, om der kunne laves Twitter opdateringer fra den kommende udstilling. Men det 
bliver ved idéen, da der ikke er nogen, der har tid til at udføre opgaven. Her er det altså 
mangel arbejdsressourcer, som gør udslaget. Et andet eksempel går på den økonomiske 
formåen: På udstillingsmøder blev der i observationsperioden brugt tid på at udvikle en 
introfilm til udstillingen. Imidlertid bliver filmen ikke til noget, da museet ikke er stand til at 
betale for den. Der henvises hele tiden til museets begrænsede økonomi, når idéerne ikke 
realiseres. Dette gælder også i forhold til museets forskning: ”Jeg har et par forskningsprojekter 
som ligger lidt i dvale, fordi - igen med ressourcerne.” (Ri3: 90). 
 
En bedre økonomi hægtes dermed sammen med, at museet vil blive i stand til at ”kunne gøre 
noget mere af det, vi gerne ville, og dét der ligesom er nogle forventninger til - berettigede eller 
uberettigede, og man vil bare vælte i moderne teknologi […] og alle de der fancy ting som nogle af de 
større museer har. (Ri4: 109).  
 

• Manglende positiv omtale af museet 
Endnu en barriere, som påpeges af de interne stakeholdere, er negativ omtale af museet. Én 
taler om behov for positivt spin om museet: ” vi skal have nogle ambassadører ude omkring. […] 
Hvis vi havde en venneforening […] som var ambassadør for museet og som havde deres øjne og ører og 
ikke mindst deres mund åben til at sige gode ting om os rundt omkring. Jeg oplever, at vi har brug for 
noget positivt. Altså vi har brug for meget positivt spin - alle de steder vi kan få det!” (Ri4: 110-111) 
Det illustreres også med denne udtalelse, at man på museet er bevidst om, at eksterne 
stakeholderes har mulighed for at påvirke andre til fordel for museet.  
  
I observationer på museet var det også tydeligt, at man var særligt opmærksom på en 
historieinteresseret redaktør på et lokalt dagblad, som man oplevede som særlig kritisk over 
for museet. Ved arrangementer på museet blev hans reaktioner imødeset med spænding og en 
vis negativ forventning. Derfor overvejes det op et udstillingsmøde (10. august 2010), hvad 
der skal gøres i forhold til den udstilling, som ikke lever op til museets egne forventninger, 
idet man ønsker ikke at ”have pressen på nakken”. Omvendt omtales det, at det er vigtigt at 
”komme på banen med nogle positive nyheder” for at markere museet i forhold til de kommunale 
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budgetforhandlinger. Direktøren spørger derfor personalet om deres holdning: ”Skulle vi lave 
en åbning og invitere byrådsmedlemmerne og fortælle, at vi har fået 200.000 af Kulturarvsstyrelsen?” 
(10. august 2010). Det at henvise til en anden anerkendt institution og en succes er her italesat 
som en mulig positiv vinkling på udstillingen. Men samtidig er man opmærksom på, at det at 
vise sig frem, også kan vendes til museets bagdel. På et udstillingsmøde sagde en af de 
ansatte: ”Vi trænger ikke til at komme på forsiden” (udstillingsmøde d. 7. maj 2010) under en 
diskussion om, hvorvidt man skulle anvende pigtråd i udstillingen om besættelsestiden i 
Aarhus. I stedet håber man at komme ”i medierne for noget der er godt og som er værd at bygge 
fremtiden på” (bilag 13, personalemøde). 
 

• Kommunikation 
En tredje barriere som fremhæves på museet, drejer sig om kommunikation. Her efterspørges 
dels uddannelse omkring mediehåndtering: ”vores håndtering af medierne, når vi ikke har haft 
professionel hjælp på, den har ikke været god.[…] jeg er blevet bedre, fordi at jeg har lært af mine 
fejltagelser, men jeg kunne godt have ønsket mig at have haft en eller anden form for uddannelse – noget 
efteruddannelse omkring håndtering af medier” (Ri1: 24) 
På samme måde fortæller en inspektør om sine erfaringer med fejlciteringer i en 
dagbladsartikel, som ”et meget godt eksempel på, at vi ikke er vant til at være i medierne hernede” 
(Ri2: 56).  
 
Man oplever også mangel på en interesseorganisation, som taler museernes sag. Her 
sammenlignes med interesseorganisationer for landbruget og naturen (Danmarks 
Naturfredningsforening), der vurderes at have gennemslagskraft og være meget synlige (Ri1: 
40). Man vurderer, at museer generelt skal være bedre til at legitimere sig: ”Og det er noget af 
det jeg synes, at da skal museerne være bedre til at sige: Jamen vi […] vi er med til at akkumulere viden, 
vi laver forskning, vi laver udstillinger som gør, at folk bliver klogere og får det sjovere og får en større 
forståelse for, hvad det er for et samfund de bor i" (Ri4: 112). Det vurderes, at museer generelt skal 
påvirke debatten om museernes berettigelse og betydning: ”Og da kan man så sige, at da kunne 
det jo være interessant, hvis vi som museum, og ikke kun Bymuseet men alle museer var med til at sætte 
succeskriterierne for, hvordan man måler udbytte og udnyttelsen af et museum. I stedet for at vi finder 
os i at blive målt på besøgsstatistikker og antal særudstillinger, og jeg skal komme efter dig. Hvorfor 
siger man ikke: Hvad er det museerne kan og gør? Hvor var vi stillet, hvis vi ikke havde nogle museer? 
(Ri4: 111). På den måde efterspørges, at museerne generelt skal være ”proaktive og sige, at det er 
det her vi vil. Lige nu er vi ligesom Danmarks Radio, der legitimerer deres kvalitet på baggrund af 
seertal”. (udstillingsmøde 13.4.2010) 
 
Blandt andet fraværet af en slagkraftig interesseorganisation vurderes at betyde, at man ikke 
har været gode nok til at sælge budskabet om museer generelt (Ri1: 40). Dette kædes sammen 
med den typiske uddannelsesbaggrund for museumsdirektører: ”for mig at se, så hænger det 
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altså fuldstændig snært sammen med vores uddannelse” (Ri1: 43). Som historiker eller arkæolog er 
der fokus på kildekritik og ærlighed: ”Selvfølgelig har man måske en holdning til ærlighed, der 
løber parallelt med ens uddannelse. Altså det er nok noget med, at man skal bevise, at det man siger er 
sandt.” (Ri1: 25). Dermed har man ikke, hvad der karakteriseres som ”den nødvendige frækhed” 
til at kunne klare sig godt i medierne (Ri1: 25-26)  
 
På Bymuseet er kommunikation også at forstå som dokumentation af udstillinger på museet: 
”Jeg har tit tænkt på, at vi skulle have sådan en - altså mange museer har på deres hjemmesider, da har 
de sådan noget der hedder "tidligere udstillinger", hvor de så har taget billeder af det” (Ri2: 68-69). 
Museet tager billeder løbende, men som samme museumsinspektør fortæller, har man ikke 
overblik over, hvor billederne er.  
Det handler dels om den interne kommunikation, hvor frontmedarbejdere ønsker at blive 
informeret bedre om museet generelt, idet de oplever sig som museets ansigt udadtil. Dels 
også om at den eksterne kommunikation øges, så museet får fortalt om sine udstillinger: ”vi 
har nogle flotte, flotte udstillinger, men folk skal også gøres opmærksom på, at de udstillinger findes. At 
det ikke kun henvender sig til dem, den handler om - udstillingen. De andre skal også gøres 
opmærksomme på det. Det er ikke nok, at det står på vores hjemmeside ét eller andet sted, at der er 
mange nye udstillinger.” (Ri12: 257). Mine observationer på museet viser også, at medarbejdere 
efterspørger, at museet laver nyhedsbreve, som informerer eksterne stakeholdere om museet. 
(11.1.2011) 
På den måde taler de interne stakeholdere om kommunikation som noget, man ikke er gode 
nok til, internt og eksternt men også i forhold til et brancheplan for museer generelt.  
 

• Indretning af de fysiske rammer og omgivelser 
På Bymuseet var der ønsker til at museets fysiske rammer og omgivelser i højere grad kunne 
støtte museets udvikling. F.eks. nævner personalet en række udfordringer med museets nye 
bygning, som man specielt i starten af observationsperioden, omtalte som et problem, fordi den 
ikke var velegnet til at opbygge udstillinger i. Dernæst ønsker sig f.eks. en café med varm mad: 
”Jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde en cafe inde i ventesalen, for nu bor [vi] rent faktisk i en gammel 
station, og hvad så med at vise det[…] – og kunne servere retter som man serverede det for 100 år siden, 
da banen åbnede og sådan noget, ikke.” Dette understøttes af observationer, hvor personalet med 
humor taler om en Hammel Burger og Sporskiftekager (27.6.2010). På samme måde er man ikke 
helt tilfreds med butikken, som man ønsker var mere som andre museumsbutikker: ”hvis man 
ser andre butikker, så har de jo kopier af nogle udstillede bægre eller nogle smykker som er fundet i deres 
område og som er udstillede oppe i udstillingen, og som man kan sælge nogle kopier af. Det er sådan, det 
er sådan, jeg ønsker en museumsbutik skal være.” (Ri1: 30) 
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• Ikke særligt nok 
Som afslutning på denne kategori er der her placeret en dimension, der også kunne være 
placeret under første perspektiv. Når den er placeret her, hænger det sammen med, at man taler 
om det som en barriere. Nemlig at museet ikke er så særligt, som man gerne ville være. Museets 
samling er noget af det som bidrager til oplevelsen af ikke at være noget særligt. Som en 
museumsinspektør fortæller mig i en observation: ”Vi har ikke ret meget guld, vi har ikke nogle 
kongekroner, og vi har heller ikke nogle moselig eller nogle særlige våben eller sådan noget. Der er jo 
nogle ting som sådan bare kan af sig selv, ikke! Det flytter museet nu op til nu [Den Gamle By] - op til 
nogle af de genstande. For de findes jo. Selvfølgelig findes de også om Aarhus, de ligger bare ikke her”. 
(Ri14: 278) Han fortæller, at museet kan låne genstande i det omfang ’ejer’-museet ikke bruger 
dem. Men indtrykket fra mine observationer er, at det forhold, at museet ikke selv har de helt 
særlige genstande i sin samling, har også betydning for deres opfattelse af, at museet ikke 
opfattes at være særligt nok.  
 
Der efterspørges også, at museet og caféen som eksempel i højere grad skal være noget særligt. 
Der sammenlignes med et anonymt indkøbscenter: ”[D]u kan ikke ved at gå ind i den [Bruhns 
Galleri] regne ud, hvor i verden at du er henne, og det kan du heller ikke her”. (Ri1: 9) Den pænhed og 
anonymitet, som respondenten oplever udtrykkes med bygningens indretning kobles altså 
sammen med formidlingen i udstillingerne. ”Hvor er det pænt, altså. Udstillingerne - nej, hvor er de 
pæne. […] Der er dælme ikke noget liv.” (Ri1: 9) Det traditionelle udtrykkes af en af museets 
ansatte, som beskriver, at museet ”desværre også […er] traditionelt” (Ri5: 125). Han sammenligner 
med andre museer: ”Det er ikke et moderne museum, hvor man gå ind og  – hvor der er IT, måske ikke 
over det hele, men der er noget integration af noget IT , det er der jo de fleste steder. Men det er der jo ikke 
[her], stort set ikke. Altså det er jo meget traditionelt.”(Ibid.). Dermed kan man sige, at 
udstillingerne, bygningen, café og butik, som alle er de synlige dele af museet, på den måde 
kædes ret direkte sammen med de ansattes oplevelse af Bymuseet ikke er noget særligt specielt 
og det genfindes også i deres opfattelse af museets samling. 
 
Dette, at Bymuseets ansatte oplever museet ikke er særligt nok, og at det kan opfattes som en 
barriere, understøttes af observationer. I museets mødelokale findes der et stort udvalg af 
bøger om Aarhus. Jeg nævner for en inspektør, om man kunne sætte dem frem til brug for 
publikum på museet. Inspektøren svarede, at det var nogle bøger alle har, for museet fik så 
mange af de samme bøger indleveret og understregede: dem har alle og underforstået, at 
samlingen af Aarhusbøger derfor ikke kunne betragtes som noget særligt. Og altså heller ikke 
repræsenterede noget, som andre kunne tillægge særlig stor værdi, selvom biblioteket for mig 
som udenforstående fremstod imponerende i sit omfang. Dette giver et overordnet indtryk af, 
at det indgående lokale kendskab, som inspektørerne har til byens historie ’ligger i 
skrivebordsskuffen’. Det er en del af det ’man bare har’, der ikke vurderes som noget særligt, 
fordi man har så meget af den.  
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10.4.5 Delkonklusion på andet perspektiv 

Analysen af hvordan museets ansatte og ledelse gerne så museet var, har udmøntet sig i tre 
kategorier: visioner, strategi og ønsker og barrierer.  
 
Med hensyn til visioner gælder det, at man ønsker museet skal være et klassisk museum med 
spændende udstillinger og oplevelser for publikum. Man ønsker at holde fast i klassiske 
museumsdyder og være dem, der passer på byens kulturarv. Denne skal formidles, så man 
gerne favner bredden, men også alle former for befolkningsgrupper og alle former for 
intelligenser. Man giver også udtryk for, at det er vigtigt for et museum at være noget som folk 
synes er interessant. For når publikum er tilfredse med emnet og udstillingen, så kommer de på 
museet, specielt hvis de overraskes, fordi man er i stand til at formidle på en anderledes måde.  
 
Dernæst fremtræder der en række tiltag eller retninger, som her fremlægges som strategier for 
at nå hen mod de mål, som visionerne rækker mod. Museet skal derfor ind i tættere strategiske 
samarbejder, hvor der er en klar ansvarsfordeling med et større museum. Når den samlede 
museumsbranche også opleves at være på vej mod fusioner, så efterkommes dette, og det synes 
at være lige dele pisk og gulerod. Man ønsker fordelene, og man kan se, at det er nødvendigt. 
Man deler med andre ord den oplevede forventning om det nødvendige og fornuftige i en 
fusion. Man håber da på at kunne få arbejdsro til at opbygge en omfattende og 
sammenhængende basisudstilling, som kan imponere både interne og eksterne stakeholdere, 
fordi fagligheden og kreativiteten er i top. Man ønsker også, at der skal også arbejdes for at gøre 
museet mere synligt. Både i medierne men også over for en række samarbejdspartnere i 
området. Det kan også ske gennem nyhedsbreve og andet eksternt kommunikationsmateriale, 
samt en synlig plads til museets direktør, der manifesterer hende som leder. Forskningen 
levede ikke op til egne forventninger, som vist i første perspektiv, hvorfor man ønsker, at 
forskningen øges og at der skal publiceres mere. Man ønsker også, at museet skal bidrage til 
lokalsamfundet på forskellig vis. Dels ved at arbejde med unge, så de kan lære at gå på 
museum. Dels ved at arbejde med integrationsprojekter, så nydanskere oplever at de også er en 
del af den danske kulturarv. Her mener man, at museet kan skabe debat og bidrage til påvirke 
debatten om integration. Man ønsker med andre ord at gøre en forskel.  
 
Når så alle de flotte ord er sagt og skrevet, angives der imidlertid en række ønsker og barrierer 
for, at museet kan lykkes med deres visioner og strategier. Der kræves en langt bedre økonomi 
og mere politisk opbakning. Politisk opbakning hænger sammen med penge. Man mener at 
flere penge ville gøre museet i stand til at gøre flere af de ting man ønsker. Blandt andet i 
forhold til de forventninger, der opleves internt såvel som eksternt om mere forskning og en 
solid fast udstilling med IT og alt det, som større museer har. Det er samtidig en barriere, at det 
er svært at få nok positiv omtale af museet. Man skal have ambassadører, men de der er til 
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rådighed er ikke (tal)stærke nok. Det hænger tæt sammen med kommunikation, som har 
udfordret museet på flere områder. Både i kontakten til og måden man samarbejder med 
journalister på, men også basalt i at få kommunikationsarbejdet gjort. Der ses hverken hænder 
og tid til større tiltag inden for sociale medier. Samtidig omtaler man en mangel på rutiner i 
forhold til at have styr på billeddatabaser fra tidligere udstillinger. Kommunikationsarbejdet 
fremstilles således som en særskilt barriere for museet.  
 
Man har også ønsker til, at museets fysiske rammer og omgivelser kunne forbedres. En bedre 
placering i bybilledet, en bygning uden problemer for udstillingsopbygning og en mere 
attraktiv café og servering, som udnytter de historiske bygninger. Ønskelisten er meget 
længere, men her er der givet et par eksempler, der viser at bygningen, specielt i starten af 
observationsperioden, blev oplevet som en barriere.  
Man ønsker også, at museets samling var mere særlig. Man besidder et indgående 
lokalhistorisk kendskab og en historisk viden, men dette opleves i nogle tilfælde, næsten som 
ordinært. Man opfatter museets samling og bibliotek, som om det ikke rigtigt er noget særligt at 
vise frem, fordi man ønsker, at det var endnu mere særegent. 
 
Således er opfattelsen af, at det de interne stakeholdere ønsker museet var, er et godt stykke fra 
den virkelighed, de oplever at være midt i. Der er med andre ord et stort spænd mellem det 
man ønsker at være, og det man opfatter museet er. 
 
Hvordan det så ser ud, når de interne stakeholdere ser ud blandt museets eksterne 
stakeholdere, skal vi beskæftige os med i det følgende og tredje perspektiv. 
  
  



 

 

175 

10.5 Tredje perspektiv: Hvordan forestiller interne stakeholdere, at andre opfatter dem? 

Denne del af analysen er baseret på de udsagn, hvor ansatte og ledelse direkte eller indirekte 
omtaler, hvordan eksterne stakeholdere opfatter Bymuseet. I det følgende fremlægges de 
følgende kategorier og dimensioner:  

 
Figur 21. Oversigt over kategorier og dimensioner i det tredje perspektiv 

 
Når man internt omtaler eksterne stakeholderes opfattelse af Bymuseet, sker det enten ved, at 
man fortæller om konkrete vurderinger eller forskellige forventninger fra eksterne 
stakeholdere. Dernæst tales der en del om en række faktorer for dannelse af opfattelser hos 
eksterne stakeholdere. Disse fremlægges i hver sin dimension. Man taler også om dynamikker 
mellem stakeholdere, og selvom dette også kan siges at være en faktor for dannelse af 
opfattelser af museet, har jeg valgt at fremhæve dem i en selvstændig kategori, fordi det er 
relevant i forhold til afhandlingens overordnede formål.  
 

10.5.1  Vurderinger 

Denne første kategori viser, hvordan man internt på Bymuseet beskriver, hvad eksterne 
stakeholdere synes om museet. Man taler om eksterne stakeholderes vurderinger i form af 
påskønnelser, negativ kritik og eller i form af mediernes kritik af museet, som danner en 
dimension.  
 

• Påskønnelser 
Når der i datamaterialet er udsagn, hvor respondenter taler om andres oplevelse af museet, sker 
det blandt andet i form af påskønnelser. En ansat giver her et eksempel på, hvad folk siger om 
museet: ”Et hyggeligt lille museum, det er nok det her. […] Det er også det man hører fra folk - at de 
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godt kan lide at komme forbi.” (Ri6: 146). Man nævner, at folk bruger museets bygning i deres 
beskrivelse af museet: ”[D]e siger: ”Den her dejlige bygning”. […] – dem tror jeg, at du kan finde 
mange af ude i byen.” (Ri13: 265) 
 
Samtidig er det vurderinger af museets udstillinger, som trækkes frem. I en observation 
diskuterer personalet, hvorvidt der skal afholdes en udstillingsåbning: ”Rigtig mange folk som ser 
den [udstillingen] og hører om de tanker, så bliver de altså imponerede, skolebestyrelsen fra [en 
samarbejdende skole] synes bare, at det er så spændende”. (udstillingsmøde d. 11. januar 2011) 
Dermed opleves det, at rigtig mange af de folk, som ser udstillingen bliver imponerede. Man 
mener, at det er museets måde at opbygge udstillinger på, som publikum oplever er 
spændende: ”Og vi gør tit det, at vi bygger vores udstillinger op om nogle personlige beretninger og 
sådan noget der, og det kan folk altså godt lide at komme ind og se, at vedkommende har fortalt det der. 
[…] Hvis man står i en udstilling og har lavet ét eller andet, og så kommer der nogen og siger:"Nøøjjj, 
dét lyder spændende, hvorfor det dér?".” (Ri6: 145) Det er dermed de personlige beretninger, som 
tolkes at blive sat pris på hos publikum.   
 
I forhold til rundvisninger fremhæves: ” [J]eg har det meget sådan, at det er en meget […] 
gammeldags museumsydelse at give folk - dét der med en rundvisning. […] jeg mener at kunne vurdere, 
at de får meget ud af det. Og de folk som vi har som rundvisere nu, altså ud over mig selv, er alle sammen 
nogle som jeg synes giver....[…] en rigtig god formidling. […] Men også en god oplevelse til dem.” (Ri2: 
61) Han mener således, at publikum oplever at få noget ud af at komme med på museets 
rundvisninger, og at det også tolkes som en god oplevelse.  
 
Dette understøttes af observationer, hvor en museumsinspektør, fortæller om sin rundvisning i 
museets udstilling ”Af Lyst eller Nød”: ”det er også lidt sjovt, fordi at rigtig mange af dem der var 
der i går, de kom pænt hen bagefter og siger "Tak, nej hvor var det spændende".” (Ri11: 245) Ligeledes 
fortæller en frivillig om de besøgendes oplevelse i juni måned 2010: ”De synes, at det er så 
spændende” (Ri10: 247). At publikum opleves på denne måde, viser endnu en 
museumsinspektør: “Og de syntes jo faktisk, at det var spændende. Nogle af dem kunne jeg genkende 
fra at have været her før, men der var nu mange, som jeg aldrig havde set før. De var meget interesseret i 
både udstillingen og i, hvad der skal ske med museet og alt sådan noget. Så vi skulle have lukket noget 
tiere!” (Ri14: 285) Dermed sammenkobles publikumsinteressen også med ændringerne i 
museets struktur.  
 
For museet generelt opleves der også at have været ”en god lokalpatriotisk støtte til museet.” (Ri7: 
163) 
 
Med hensyn til publikum påpeger en ansatr, at de besøgende ” siger jo aldrig noget dårligt.” (Ri5: 
124), så derfor ved han ikke rigtigt, hvad publikum f.eks. synes om museets grafiske stil. Han 
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svarer også på spørgsmålet om, hvordan han tror andre uden for museet oplever museet: ”Ja det 
ved jeg jo ikke”. (Ri5: 133) Dermed sætter han ord på, at man ikke er klar over, hvad folk mener 
om museet, men man har kendskab til det som publikum og andre har ønsket at fortælle dem.  
 

• Negativ kritik 
Bymuseets ansatte og ledelse oplever, at eksterne stakeholdere forholder sig kritisk til museet: 
”Bymuseets stjerne som kulturinstitution i Aarhus er nok ikke så høj” (Ri2:73). Det menes at 
kendetegne opfattelsen blandt de, der betegnes som ”den hårde kerne af […] kulturforbrugere […] 
altså der er vores prestige svækket. Det kan der ikke være nogen tvivl om”. (Ri2: 73) 
Museumsinspektøren fortsætter med at tale om, at Bymuseet blandt den gruppe har “et image af 
at være nogen, som ikke rigtig kan finde ud af noget […] Nej, det er nok for groft sagt, ikke. Men sådan 
nogen der er uheldige - selvforskyldt eller ikke-selvforskyldt.” (Ri2:73) Og han betegner her 
Bymuseets image: ”altså Bymuseet har bare et dårligt image, som nogen der ikke kan finde ud af noget.” 
(Ri2: 74) 
 
Da jeg spørger bestyrelsesformanden om, hvilket image han mener museet havde, svarer han: 
”Jamen det er jo, det er jo nok det der med, at, at der var ganske mange mennesker som havde en 
opfattelse af, at, at, at der ikke skete noget dernede” (Ri7: 163).  Der trækkes også et konkret område 
frem: ”Det har været ét af kritikpunkterne - fra kommunens side - det var at, at der ikke var nogen 
ordentlig skoletjeneste.” (Ri7: 188) Og senere i samme interview siger bestyrelsesformanden: ”Det 
har været et tema, men det kan godt være, at det mest har været på embedsmandsniveau, - det med 
skoletjenesten. Det kan måske også have været vores egne ambitioner.” (Ri7: 189) 
 
At eksterne stakeholdere opfattes at være kritiske er noget, som går igen blandt de ansatte og 
ledelsen. Den negative kritik betyder, at medarbejderne oplever, at museet er sårbart. En 
museumsinspektør udtrykker det således: ”[…] der er mange der kan komme og sætte en finger og 
sige: "Det er også for dårligt, hvorfor har I ikke det?". "Hvorfor gør I ikke? Der er så meget man kan 
gøre"(Ri4: 107). Altså en oplevelse af at eksterne stakeholdere sætter spørgsmålstegn ved 
museet. Derfor opleves det, at: ”[v]i skal hele tiden undskylde os med alt muligt. Vi har ingen 
udstilling, vi har ingen penge”. (Ri5: 132) 
 
Denne oplevelse af at eksterne stakeholdere overvejende er kritiske, beskrives her i et 
tilbageblik: ” Vi har været igennem mange dramatiske oplevelser sammen. Når jeg tænker tilbage på de 
her 6 år, så synes jeg faktisk, at et langt stykke hen af vejen, har det været en "kamp op ad bakke", og når 
jeg siger "op ad bakke", så er det på den gammeldags manér, forstået at, at det har været lidt af en kamp. 
Det har været sådan, at når man mødte ind på arbejde om morgenen, så var man bevæbnet til tænderne, 
fordi man ikke kunne vide, hvilke eventuelle angreb der kom fra forskellige hjørner”. (Bilag 20, 
afslutning på Bymuseet: 290-291) Det er således et meget klart indtryk, at museets ansatte og 
ledelse oplever de eksterne stakeholdere som værende i kritisk opposition til museet. 
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• Mediernes kritik 
Kritikken opleves på Bymuseet også at kunne aflæses af de lokale medier. Man kobler eksterne 
stakeholderes oplevelse af museet til det, der gennem tiden har stået i de lokale medier: ”Jamen 
jeg tror også det hænger sammen med den kritik, der har været igennem tiden, … altså aviserne har været 
rimelig kritiske, så det tror jeg har betydet meget.  Det har da i hvert fald ikke ligesom løftet stemningen 
… og det er klart, at det er noget, man ikke kan undgå at høre. Men jeg synes vi forsøger, arbejder…” 
(Ri5: 133) De lokale medier opleves at være kritiske, og det har påvirket stemningen internt på 
museet.   
 
Samtidig påpeges også, at medierne har en interesse i at fortælle den negative historie om 
museet: ”og så selvfølgelig blandt en håndfuld journalister som synes, at det er er en god historie - altså 
der synes at det er en god historie at fortælle, at vi ikke kan finde ud af noget nede på Bymuseet. […] Nu, 
altså her igen, så var det selvfølgelig en endnu bedre historie, at ARoS heller ikke har nogle penge mere.” 
(Ri2: 73) Dermed er den kritiske vinkel fra de lokale medier noget som forventes og som 
vurderes at kunne ’overgås’ af lignende nyhedshistorier fra det lokale kulturelle felt.  
 
At medierne har været synligt kritiske kobles sammen med de negative elementer i museets 
historik: ”Dels ligger det jo altid ét eller andet sted - i hvert fald i det politiske system og også i 
offentligheden - på én eller anden måde, ikke. Fordi sådan noget personstof, retssager og alt muligt andet 
[…] det er jo interessant, ikke også.” (Ri7: 159) Dermed er det karakteren af historikken, som netop 
involverer personer og retssager, som opfattes at være noget af det, som gør emnet interessant 
også for offentligheden og det politiske system. 
 

10.5.2 Forventninger 

Denne kategori er dannet af to dimensioner, som omhandler eksterne stakeholderes 
forventninger. Den første viser, at interne stakeholdere oplever, at der ér bestemte 
forventninger fra de eksterne stakeholdere, som ikke mødes. Den næste dimension viser, at 
man på Bymuseet oplever, at nogle af disse forventninger er opfyldt.  
 

• Uindfriede forventninger 
De interne stakeholdere beskriver, at der er eksterne forventninger, som ikke er indfriet. 
Museets opbygning af udstillinger bliver mødt med bestemte forventninger fra omverdenen. 
Det drejer sig også om :”det der ligesom er nogle forventninger til - berettigede eller uberettigede, og 
man vil bare vælte i moderne teknologi. […] og alle de der fancy ting som nogle af de større museer har.” 
(Ri4: 109) Dermed er niveauet for publikums forventninger også påvirket af de større museers 
måde at bygge udstillinger op på. Dernæst overvejes også, om museets størrelse skuffer folks 
forventninger: ”Man risikerer selvfølgelig at folk bliver skuffet over, at det ikke er så stort”. (Ri5: 126)  
 



 

 

179 

 
Bestyrelsesformanden taler om, at museets ønske om at være synlige og blive brugt har givet et 
sammenstød i forhold til forventninger fra museets eksterne stakeholdere:  ”og da kan man sige, 
at der har der været et sammenstød mellem vores ønske om at være synlige og om at få folk ind i huset og 
så nogle mennesker som har sagt: "Jamen det er jo ikke det I skal, fordi I skal være sådan et […] 
museum". Men altså, man er jo også nødt til at få folk til at bruge huset.” (Ri7: 165)  Her hentydes til 
arrangementer som strikkecafé, der har mødt kritik.  
 
De interne stakeholdere omtaler en fast udstilling om Aarhus historie, som noget af det som 
forventes af eksterne stakeholdere ”[…] meget ville hjælpe, og man ville også få en større politisk 
velvilje, hvis det var sådan, at den var der. […] Men så er det også fordi, at vi ikke har den der 
basisudstilling. Vi er sårbare. Fordi der er mange der kan komme og sætte en finger og sige: "Det er også 
for dårligt, hvorfor har I ikke det?". "Hvorfor gør I ikke?”(Ri4: 107). Det at der ikke er en omfattende 
fast udstilling på Bymuseet er noget, der medfører at eksterne stakeholdere sætter 
spørgsmålstegn ved og til museet. En fast udstilling ville også ændre politikernes velvilje 
overfor museet.  
 
I en samtale i maj 2010 fortalte personalet i fronten ifølge mine observationsnotater: ”det ligger i 
luften, folk venter på den udstilling”. Dette sammenlagt med et generelt indtryk blandt de interne 
stakeholdere, at der her en meget klar oplevelse af, at den manglende basisudstilling er en helt 
central forventning, også især fra politisk hold. At udstillingen også nævnes i den kommunale 
aftale (Bilag 25: 307) viser, at der også eksisterer en gensidig skriftlig aftale, som fremhæver den 
faste udstilling, og at den faste udstilling beskrives i dokumentet som en forudsætning for et 
højere besøgstal.  
 

• Indfriede forventninger 
Interne stakeholdere viser, at de oplever, at der er bestemte forventninger til et Bymuseum. For 
at være et godt museum, er der nogle forventninger, som museet har indfriet:  ”at vi ligesom 
havde det der hus, og nu havde vi plads, og nu kunne vi så - jeg er lige ved at sige - blive et rigtigt 
museum, ikke! For nu havde vi udstillingsfaciliteter, værkstedsfaciliteter, kunne få en cafe og butik som 
sådan et hus krævede. Ting som man krævede af et godt museum i dag - eller dengang”. (Ri3: 101). Altså 
er et rigtig museum også et museum, der indfrier forventninger om café og butik, som det skete 
med åbningen af den nye museumsbygning i 2005.  
 
Når de interne stakeholdere taler om, hvad de eksterne stakeholdere synes om museet, trækkes 
museets udstillinger frem. Det er her deres opfattelse, at eksterne stakeholdere i nogle 
udstillinger har fået overgået deres forventninger. Her tales om en museets udstilling om 
Frimurerlogen: ”Det blev meget, meget større og flottere, end de [Frimurerlogen] havde regnet med. 
[…] Til det første møde, hvor jeg var med deroppe, da hev de sådan et planchesystem frem – som man 
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kunne sætte ovenpå hinanden og sådan noget, sætte sammen som system – som kunne stå. Om det var 
noget. Altså det var nærmest sådan, om det var noget som vi kunne bruge i udstillingen – de her 
plancher. Det havde de egentlig tænkt, at de måske kunne indgå i det her… i den her ting. Så deres 
forventninger… de havde slet ikke […] Og så byggede vi en hel loge sal op. Forværelse og hele 
molevitten.” (Ri5: 129) Her er det altså museets opbygning af udstillingen, der vurderes at 
overgå de forventninger som Frimurerlogen havde.  
 
Men også i forhold til publikums deltagelse i forhold til at bidrage med genstande til en 
udstilling samt det, at udstillingen blev noget publikum kunne forholde sig til trækkes frem: ”da 
vi åbnede udstillingsbygningen hernede i 2005. Da lavede vi en temaudstilling om 60'erne. Og der, ja 
selve indsamlingen og opstillingen var jo fuldstændig ud over alle forventninger.” (Ri6: 148) Her 
nævnes også museets opstilling, som en del af det, der overgik forventningerne. 
 
På Bymuseet opleves der også at være forventninger fra Kulturarvsstyrelsen, som udtrykkes i 
museets arbejdsplaner. Det var bl.a. bestyrelsens opgave at holde øje med disse:  ”Ja. At 
arbejdsplanerne var, var i orden ik’. Og vi skulle holde øje med de meldinger som, som kom fra, fra 
Kulturarvsstyrelsen, at museet agerede på dem. Det er jo ikke anderledes, i og for sig, på den måde at 
være i bestyrelse for et museum end det er for en, en skole, at du skal sikre dig, at den daglige drift 
foregår, og at der er styr på økonomien, og at man lever op til formålsparagraffen, og at man agerer efter 
den lovgivning og de bestemmelser der nu gælder. (Ri7: 166-167) På den måde er bestyrelsen med til 
at sikre, at de forventninger, som udtrykkes i museets arbejdsplaner, formålsparagraffer og 
museumslovgivningen også opfyldes af museet.  
 

10.5.3 Faktorer for dannelse af opfattelser 

Denne kategori er dannet af dimensioner, der omhandler de interne stakeholderes beskrivelser 
af hvad, de mener har betydning for de eksterne stakeholderes opfattelser af Bymuseet. Den 
første dimension viser, at kendskab til museet tillægges betydning. Den anden dimension viser, 
at museets synlighed også påvirker eksternes opfattelser af museet. Dernæst tillægges de 
eksterne stakeholderes interesse for lokalhistorien betydning. Sammenligninger med et andet 
kulturhistorisk museum Den Gamle By menes også at påvirke opfattelser af museet, og endeligt 
menes museets tidligere historie også at have betydning.  
 

• Kendskab til Bymuseet 
Denne første dimension viser, at man internt er opmærksomme på, hvor meget eksterne 
stakeholdere kender til museet: Da jeg således spørger en ansat: ”Hvordan mener du, at andre 
udenfor museet opfatter Bymuseet?” svarer han: ”Uhaaaaa. Jamen det er jo altså - almindelige 
århusianere der er det mange der ikke kender os.” (Ri6: 154) En museumsinspektør, som har været 
med fra Bymuseets start vurderer, at kendskabet til Bymuseet alligevel er forbedret gennem 
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årene:  ”Nu hører vi det alligevel ikke så tit mere, men i starten så var det jo meget, at de [folk ude fra] 
ikke bare havde været her [på Bymuseet], men de vidste ikke, at det var her - vel!! 
[…] Den hører vi ikke mere. […] Men det gjorde vi jo meget de første år. […] "Vi vidste jo ikke, at I var 
her. Neeejjjj, hvor er det spændende". […] Det er altså også [det], at vi er så nye. Dét er altså også en af 
grundene” (Ri3: 94).  Manglende kendskab blandt de eksterne stakeholdere kædes sammen med 
det, at Bymuseet er et relativt nyt museum.  
 
Det påpeges, at det også i de lokale medier, kan fremstå som om, at mange ikke kender 
Bymuseet: ”Det er også derfor, at jeg bliver så sur hver gang, at der i avisen kommer sådan en voxpop, 
hvor de spørger folk, om de har været nede på Bymuseet, og så finder de én eller anden der siger: "Nej, det 
har jeg fandme aldrig. Jeg ved ikke engang, hvor at det ligger henne”. (Ri2: 71) Udtalelsen viser en 
bevidsthed om, at der eksternt er en opfattelse af, at der ikke er så stort kendskab til museet, 
også, selvom det måske ikke er berettiget. Altså vurderes kendskabet til museet således til at 
kunne være bedre og tilsvarende for placeringen af museet i byen (Ri7: 181).  
 

• Synlighed i medierne  
Denne dimension viser, at man internt på museet mener, at museets synlighed i medierne har 
betydning for eksterne stakeholderes relation til museet. Når museet eller dets medarbejdere 
har været aktive i medierne, giver det respons: ”nu kan jeg jo se, at de her gange, hvor jeg har 
optrådt i TV om den her Corpus Cultura [en særudstilling på museet] - så kommer der jo nogle, der 
har et eller andet at fortælle”. (Ri3: 92) 
 
Synlighed i medierne kobles med positiv respons fra de eksterne stakeholdere: ”Jeg tror, at én af 
de største publikumssucceser overhovedet, det var nok, da vi åbnede udstillingsbygningen hernede i 2005. 
Da, da lavede vi en temaudstilling om 60'erne. Og der, ja selve indsamlingen og opstillingen var jo 
fuldstændig ud over alle forventninger. Vi havde jo ikke noget som helst fra 60'erne […] Så vi satte en 
annonce i alle de store aviser og Aarhus Onsdag, og det var simpelthen [en succes].” (Ri6: 149) 
 
Observationer viser også, at en udstilling på Besættelsesmuseet, som dækkes tæt af de lokale 
medier, bliver betegnet som en stor succes med mange besøgende: ”I forbindelse med jubilæerne 
har der været [omtale] i alle østjyske medier, bort set fra nogle lokalaviser, Søndag og sådan, men det har 
givet helt vildt respons. JP Aarhus var meget åben. Skæring Hede, Åbning til d. 5 maj, var TV2 
Østjylland på besøg. Ret pænt besøgstal her i weekenden. Det er sørme godt med 240 besøgende. Stor 
succes. Gratis entre, med 70 besøgende. [En museumsinspektør] har lavet stort pressearbejde, østjyske 
medier har haft en journalist nede og på stiftens forside, har [han] kommenteret billederne. [En anden 
museumsinspektør] har også lavet et TV interview”. På baggrund af den fortælling fortæller lederen 
af Besættelsesmuseet: ”Vi får vildt mange genstande, vi får vildt mange henvendelser om var min onkel 
med i den her gruppe. Og der var en der kom med en bombe. Det ruller helt vildt voldsomt”. 
(udstillingsmøde 11.5.2010) På den måde kobler man synlighed i medierne til både højere 



 

 

182 

publikumstal, flere personlige fortællinger fra nulevende personer samt indsamling af 
historiske genstande, der er relateret til det emne, som dækkes i medierne.  
At synlighed i medierne tillægges stor betydning for, hvordan eksterne stakeholdere reagerer i 
forhold til museet, understøttes af mine observationer. Efter indrykningen af en annonce, der 
fortæller om gratis adgang og kaffe i juni måned 2010, er der mange besøgende på Bymuseet. I 
den forbindelse siger en frontmedarbejder: ”Prøv at tage rundvisningen i lørdags - da var der 80. Og 
vi har altså rundvisninger hver eneste lørdag hele året. Vi har bare aldrig annonceret andet end på vores 
hjemmeside. [… Annoncen] har også været i onsdags - i dé der lokalsprøjter. Det tror jeg da, at det er. 
[…] Det er jo ikke kun fordi, at folk vil ind og se det, inden at det lukker. Det er det jo ikke.” (Ri12: 260).  
 
Frontmedarbejdere fortæller om samme oplevelse med de mange besøgende på museet og 
pointerer, at det ikke er nok at annoncere på museets hjemmeside :   […] ”Jamen jeg synes da, at 
det er skide ærgerligt. Jeg synes da, at det er ærgerligt, at man ikke har. Vi har i rigtig, rigtig, rigtig, 
rigtig tid bedt om at få lidt mere materiale ud til fronten. Vi har jo ikke haft brochurer at kunne udlevere 
de sidste år. Det har vi jo ikke. Og vores kunder […] dem vi henvender os til, er jo altså ikke nogen, der 
kun sidder på nettet, vel. Fordi så kunne vi jo henstille til den og sige: "Jamen så må I gå ind på vores 
hjemmeside, og så må I se, hvad der er af tilbud dér". Dem der kommer ind for at bede om en folder eller 
en brochure, de kommer, fordi de godt vil have et stykke papir med hjem og sidde og kigge på og ikke af 
mig få at vide, at de skal gå ind på vores hjemmeside - så havde de gjort det for længe siden, ikke også?” 
(Ri11: 261) På den måde oplever den frivillige frontmedarbejder, at potentielle besøgende 
efterspørger konkret informationsmateriale, som kan udleveres i papirform.  
 

• Eksterne stakeholderes interesse i Bymuseet 
Blandt de interne stakeholdere er der en opfattelse af, at eksterne stakeholdere er interesserede i 
Bymuseet. Som udtryk for denne interesse bemærker man antallet af  omvisninger til skoler på 
Besættelsesmuseet, hvor der nævnes, at der har været 117 skolebesøg på en sæson (Ri2: 61). 
Dernæst opleves deltagelsestal ved museets arrangementer som udtryk for, at der er interesse 
for museet. Her omtales et debatarrangement med 75 tilhørere: ”som var nede for at høre dén der 
debat. Og den der deltagerkreds tyder jo også på en interesse for museet.” (Ri7: 175-176) 
 
Også skolerne opleves som interesserede i museet, som en museumsinspektør her beskriver det: 
”Fordi at det er et samarbejde med den skole, som skolen gerne vil, og som museet gerne vil, fordi at de 
begge har brug for succesoplevelse - og det kunne det være, hvis de unge mennesker fandt ud af, at man 
rent faktisk kunne lære noget, som kunne bruges til noget i skolen.” (Ri4: 112) Her er det altså 
sammenfaldet i et behov for succes, som anses for en væsentlig grund til, at et samarbejde kom i 
stand.  
 
Omvendt er det ikke alle eksterne stakeholdere, der opleves at have særlig stor interesse for 
museet. Der beskrives det lokale politiske miljøs manglende ”historiebevidsthed” (Ri7: 180). Her 
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henvises til det faktum, at Aarhus kommune på daværende tidspunkt ikke havde et stadsarkiv: 
”Altså det, det er jo ikke tilfældigt, at […] Aarhus først meget sent, jo faktisk kun for ganske kort tid 
siden, og et meget beskedent budget, går i gang med at få opbygget en stadsarkivfunktion.” (Ri7: 180). 
Det tages som udtryk for en begrænset interesse for lokalhistorien: ”Og hvis der ikke sidder nogen 
som synes, at det er vigtig, og hvis miljøet er sådan, at det er ikke vigtigt at tage vare på historien, så er 
det også svært [at] opbygge den der politiske alliance.” (Ri7: 181) Altså opfattes en generel lav 
prioritering af historie i Aarhus Kommune som udslagsgivende for relationer til politikere.  
 

• Sammenligner med Den Gamle By 
Denne dimension viser, at de interne stakeholdere på Bymuseet tror, at især publikum 
sammenligner Bymuseet med deres oplevelse af Den Gamle By og, at det forventes, at man 
foretrækker Den Gamle By. Her mener man, at det har betydning, at Den Gamle By har været i 
byen i længere tid:  ”Og så er der nok også mange århusianere, der ikke rigtig kan finde ud af det her 
med Den Gamle By og så Bymuseet. […] fordi, at man har været vant til dét der med rødderne, eller man 
er vokset op med Den Gamle By, ikke? Og da der ikke var noget kulturhistorisk museum, så gik man ud i 
Den Gamle By, ikke? (Ri3: 94) Museumsinspektøren beskriver altså, at det har betydning, at man 
er mere bekendt med Den Gamle By, og at Bymuseet derimod er et nyere museum.  
 
Dette gælder også i forhold til politikere, hvor Bymuseet har oplevet: ”en politisk ballade i løbet af 
det sidste år, men hvor mange af dem de siger, at Bymuseet koster en masse penge, og det gider de ikke, 
for vi har jo Den Gamle By.” (Ri6: 155) At de interne stakeholdere tror, at publikum og politikere 
sammenligner museer, understøttes af en af mine observationer, hvor en museumsinspektør 
fortæller: ”Publikum de sammenligner jo bare museer. De går fra Den Gamle By som har en fantastisk 
udstilling, og så går de herned, og så ser de noget helt andet. "Hold op hvor er der kedeligt dernede. 
Hvorfor laver de ikke de samme som deroppe?" Uden at tænke på [de anderledes rammer] og sådan tror 
jeg også, at politikerne tænker lidt: "Hvorfor gør de bare ikke, som de gør deroppe?” (Ri14: 240) På den 
måde tror de interne stakeholdere, at publikum og politikere foretrækker den måde, som Den 
Gamle By formidler kulturhistorien på.  
 
Sammenligningen mellem museer opfattes også at finde sted blandt de ansatte på de andre 
museer i lokalområdet, som en ansat her påpeger det: ”Jeg tror simpelthen, at i forhold til andre 
museet så ser de os helt klart som en lillebror og som "den lille" - én de tager særligt hensyn til.” (Ri6: 
155)  
 

• Museets historik 
Der er internt på museet en opfattelse af, at eksterne stakeholdere husker museets tidligere 
historie, og at det har betydning for deres nuværende opfattelse af museet: ”Men jeg tror faktisk 
lidt, at blandt den her gruppe, da er der et billede af, at man har… at man var dum i nakken, at man lod 
"ham-der-den-fantastiske" [tidligere direktør] blive fyret, og så har nu har man ansat "hende-der-
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københavneren" i stedet for, ikke! Og det tror jeg, det tror jeg sgu lidt at det ligger lidt som sådan et eller 
anden stykke malurt i bægeret dér, ikke! Altså sådan som en gift - nærmest! Det lyder helt paranoidt, det 
kan jeg godt høre, men det, det tror jeg sgu lidt, at det er.” (22.9.2010) Her sammenlignes den 
negative historik med en gift eller malurt i bægeret, der har indflydelse på de eksterne 
stakeholderes oplevelse af museet, fordi de sammenligner de to direktører, der tilsyneladende 
er kendt for to vidt forskellige ting.  
 
Det fortælles i interview, at: ”[d]er var lige det første år, da [den nuværende direktør] kom, da var der 
jo meget debat, ikke. Der var tilsyneladende en kreds der bakkede [museets tidligere direktør] meget op og 
syntes, at det var synd for ham, ikke.” (Ri7: 182) Men denne situation genbekræftes stadig i de 
ansattes arbejde: ”når jeg laver byvandringer, så kommer der nogen og siger til mig: "Hvor er ham [den 
tidligere leder]? Han var da også så god" og sådan noget. […]"Hvorfor er det ikke ham?", og sådan 
noget. Nej […] det siger de egentlig ikke til mig - til mit ansigt! (griner). […] Men […] han har helt klart 
sådan et legendarisk ry som at være en meget, meget fantastisk formidler, og det er han sikkert også.” 
(Ri2: 75).  Museumsinspektøren finder det ”meget påfaldende, det er, at jeg, når jeg er ude at lave 
formidling ét eller andet sted, tit skal svare på spørgsmål omkring den her historie. (Ri2: 76) Dermed 
opleves det, at museets tidligere leder stadig er ret present blandt nogle af museets eksterne 
stakeholdere.  
 
Det er bl.a. også museets historik, som bestyrelsesformanden henviser til, da jeg spørger til 
museets image, er det også præget af ”dét der med, med [den tidligere leder] det var noget mærkeligt 
noget” (Ri7: 163). På den måde oplever man internt på Bymuseet, at museets historik præger de 
eksterne stakeholderes billede af Bymuseet.  
 

10.5.4 Dynamikker mellem stakeholdere 

Denne kategori er dannet af dimensioner, hvor Bymuseets ledelse og ansatte giver udtryk for, 
hvordan der er dynamik og påvirkninger mellem de eksterne stakeholdere eller mellem museet 
og de eksterne stakeholdere. Den første dimension omhandler, at man internt forventer, at 
eksterne stakeholdere taler sammen om Bymuseet. Den anden omhandler de lokale mediers 
betydning. Den tredje er dannet af udsagn der viser, at man internt har den opfattelse, at den 
begrænsede opbakning også har betydning, hvilket er beslægtet med den fjerde dimension, 
nemlig at politikere og andre ser på opbakningen til museet. Den sidste viser, at man oplever, at 
museets eksterne stakeholdere har en anden holdning om museet end museets egne folk.  
 

• Eksterne stakeholdere taler sammen om Bymuseet 
De interne stakeholdere opfatter, at deres relation til eksterne stakeholdere påvirkes af, hvad 
andre eksterne stakeholdere fortæller dem om museet. Dette gælder f.eks. i forhold til skolerne, 
som en museumsinspektør her forklarer det: ”[V]i kan jo se, at når det er sådan, at vi har haft, hvad 



 

 

185 

hedder det, 8.b. fra Åby Skole, f.eks., så indenfor 14 dage da får vi så nogle nye aftaler i hus fra de andre 
historielærere på skolen.” (Ri2: 62) 
 
Det samme gælder i forhold til journalister, som også opleves at være i kontakt med hinanden: 
”Det er dét der med, fordi de der journalister, de er jo ligesom de der folkeskolelærere, ikke - de snakker 
med hinanden, ikke! Ham kan man godt ringe til, fordi han, han kan give en nogenlunde kort forklaring 
på et eller andet, ikke”. (Ri2: 66) Museumsinspektøren udtrykker, at kontakt med eksterne 
stakeholdere udmønter sig i yderligere henvendelser fra andre i samme faggruppe. Dette 
opfattes som en positiv respons, og at man har været tilfreds med det som museets inspektører 
har ’leveret’ i form af rundvisninger eller udtalelser til journalister.  
 
Samtidig vurderes museets tidligere direktør også at være ’tilstede i samtalen om Bymuseet’, 
som en nævner i en observation: ”Og han eksisterer jo stadigvæk som byvandrer for FOF, tror jeg at 
det er. […] Og sådan noget dér, så, så. Og han gør sikkert sit til at sprede dårligdom om Bymuseet.” 
(22.9.2010) Det tillægges dermed betydning af en ekstern stakeholdere muligvis har en aktiv 
rolle i at påvirke andre med en bestemt holdning.  
 

• Betydningen af de lokale medier 
Blandt de interne stakeholdere på museet er der en opfattelse af, at de lokale medier har en 
modvilje mod museet: ”og den der opfattelse […] har medierne været - altså JP-Aarhus og Stiften, de 
har sovset rundt i den der. Den kommer op med jævne mellemrum, og det er et stort problem for os, for vi 
har fandme ikke brug for det. […] Altså de har tydeligvis en modvilje om det fordi, […] så vidt at jeg 
husker, så præsenterede de hele den der skandale med [den tidligere leder] i sin tid, som om at det var 
Bymuseet der havde været onde ved ham og sådan noget. At han uretmæssigt var blevet fyret og sådan 
noget. […] Men i hvert fald, så glemte medierne lidt at skrive om, om "udkommet" af sagen, ikke! - hvor 
[den tidligere direktør] […], men dén del af historien fik de bare ikke rigtig fortalt. Altså de fortalte kun, 
at det var Bymuseets bestyrelse, der var nogle fjolser osv., ikke.” (22.9.2010) Oplevelsen er altså, at 
medierne ikke har fortalt hele historien eller rettere den historie, som Bymuseet ønsker var 
blevet fortalt. Samtidig opleves det også, at de lokale medier har en interesse i at fortælle den 
kritiske vinkel, fordi: ”det er en god historie at fortælle, at vi ikke kan finde ud af noget nede på 
Bymuseet.” (22.9.2010) De lokale mediers vinkling opleves således som unødigt kritiske og det 
påpeges, at man som lokalt museum er dybt afhængige af et godt forhold til den lokale presse.  
 
De lokale medier anses for vigtige, fordi positiv omtale her opfattes at signalere museets succes 
udadtil. Et udtryk for dette ses i forbindelse med, at den tidligere borgmester i Aarhus Torkild 
Simonsen afholdt sin runde fødselsdag på museet: ” Og det var meget, det var også en stor medie… 
[…] Ja, det at vi har succes udadtil.” (Ri5: 128) Positiv medieomtale står dermed som et udtryk 
eller ’bevis’ for museets succes, der kan vise eksterne stakeholdere (og museets egne 
medarbejdere), at museet lykkes med dets aktiviteter.  
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• Begrænset opbakning 
Internt på Bymuseet opleves der en begrænset opbakning til museet. Det drejer sig især om 
bevillinger og støtte fra politisk kant: ”Men noget af det der i hvert fald kunne være vigtigt, det er at 
have noget opbakning rundt omkring, og nogle flere politikere som prioriterede politik og ligesom sagde - 
okay vi kan ikke få i pose og i sæk, vi må også yde noget.” (Ri4: 111) 
 
Den interne oplevelse af, at politikernes tanker om museet er, at det ” koster en masse penge, og 
det gider de ikke, for vi har jo Den Gamle By. Men de tænker bare ikke på, at det ikke er et kulturhistorisk 
museum som har en masse bevaringsmæssige forpligtigelser og den slags.” (Ri6: 155) Dermed bliver 
økonomi og den politiske opbakning sammenkoblet, og han noterer sig senere i samme 
udtalelse, at forøgede driftsmidler står som udtryk for en vis politisk opbakning. Altså betyder 
mangel på politisk opbakning også mangel på penge i Bymuseets optik. 
 
De interne stakeholdere omtaler andre betydninger af den begrænsede opbakning til museet. I 
observationer sammenligner en museumsinspektør museet med situationen omkring et 
lukningstruet bibliotek, der i lokalområdet havde haft succes med at undgå lukning, fordi 
borgere havde arrangeret et fakkeloptog. Den situation, noterer hun sig var ikke opstået i 
forbindelse med Bymuseet: ”[J]eg ved ikke, om vi overhovedet kunne mobilisere så mange. […] Altså 
vi kunne jo ikke for nuværende. Så derfor er den… Jeg tænker altid, når jeg støder på den – ja, ja. Det, det 
er jo ikke nok at synes sådan nu om stunder.” (Ri13: 266) Med dette udtrykker museumsinspektøren 
dels, at hun oplever en begrænset opbakning til museet, dels at eksterne stakeholderes 
handlinger har betydning for lokalpolitikeres beslutninger i forhold til offentlige institutioner.  
Den begrænsede opbakning til museet vurderes altså af de interne stakeholdere at have 
betydning for museets lukningstruede situation.  
 

• Politikere og andre ser på opbakningen til museet 
Denne dimension består af udsagn, som viser at politikere og andre ser på den synlige 
opbakning til museet, og at den dermed påvirker deres opfattelse af museet. En 
museumsinspektør, som har været med fra starten af Bymuseets oprettelse fortæller i den 
forbindelse om vigtigheden af en stor venneforening i museets første år, hvor hun mener at 
politikere opfattede det som et udtryk for en interesse for museet: ”For det var jo sådan noget af 
det man kunne komme og slå på - at nu har vi været her 1 år, og vi har 400 medlemmer, eller hvor meget 
- for vi fik meget hurtigt en stor medlemsskare. […] Og det var også noget, altså det var altså også noget 
der gjorde, at politikerne ikke sådan kunne sige: "Nå, men det er der jo ikke nogen der interesserer sig 
for". […] Jeg tror faktisk, at det spillede en væsentlig betydning, at man havde den der slagkraftige 
venneforening og at den voksede.” (Ri3: 97) 
 
Opbakningen til museet i form af besøgende er også noget af det, som tillægges betydning for 
eksterne stakeholderes opmærksomhed omkring Bymuseet. Dette gælder også i gadebilledet, 
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for som en museumsinspektør her beskriver nogle af museets første byvandringer, hvor der 
kunne være 250 deltagere: ”Det var fuldstændig vildt. Vi har nogle billeder, for avisen fik jo øje på de 
der mennesker. Så der er nogle billeder, hvor der står den der store flok. […] Og det var jo også smadder 
godt, fordi at det viste jo igen, at der var en interesse for lokalhistorie, ik’”. (R13: 102) Dermed bliver 
synlighed i gadebilledet i form af forsamlinger også tillagt betydning i forhold til at 
kommunikere til byens politikere, at der var stor interesse og opbakning til Bymuseet.  
 

• De har en anden holdning 
På Bymuseet ser man de eksterne stakeholdere som vanskelige at overbevise om museets 
argumenter. Her en fortælling fra bestyrelsesformanden om sin oplevelse af et foretræde på 
rådhuset, hvor man viste en sammenligning mellem forskellige lokale museers tilskud og 
besøgstal, hvor Bymuseet var fint placeret: ”Altså jeg kan jo tydelig huske, at når vi viste dem de der 
tal for tilskuddenes størrelse og besøgstallene osv., ikke, så, så var der jo ikke nogen reaktion. Man lod bare 
som om, at det havde vi ikke sagt, ikke.” (Ri7: 173)  
 
Også i forhold til et andet kritikpunkt fra de eksterne stakeholdere, nemlig den planlagte 
opbygning af en basisudstilling, som var tegnet af arkitektfirmaet BIG, der blev skrinlagt på 
grund af manglende ekstern finansiering, står også som et eksempel på eksternes begrænsede 
modtagelighed: ”Men sådan som jeg har forstået det, så havde vi tilsagn fra nogen forskellige fonde […] 
Og de havde faktisk været positive overfor det, og så fra den ene dag til den anden, så var det bare slut [på 
grund af finanskrisen]. Og det kan godt være, at Jyllandsposten og Stiften ikke syntes, at det er et godt 
argument, men det er bare fordi, at de jo igen ikke synes, at det er et godt argument, fordi at det gider de 
ikke høre på, ikke, men altså - jeg mener helt klart, at det er et godt argument.” (Ri2: 72) Argumentet 
om, at finanskrisen havde betydning for museets manglende eksterne finansiering opleves altså 
ikke at være blevet accepteret af de lokale medier.  
 
Der opleves endvidere begrænset politisk forståelse for, at det er dyrt at opbygge 
museumsudstillinger, og at der er specifikke forpligtigelser for museet: ”Det er der mange der har 
svært ved at forklare politikerne. Det har [museets direktør] brugt mange timer på […] At banke ind i 
hovedet af dem, at sådan er det.[…] Ja, ved nogen [er det lykkedes], […] andre de er så forstokkede, og 
man ikke kan flytte, men altså. Mange steder er det gået meget godt, synes jeg. Det er trods alt lykkedes os 
at få, hvad skal man sige, genindført det med forøgede driftsmidler, så vi ret kan drive stedet, som vi vil.” 
(Ri6: 155) Museumsdirektøren fortæller selv her om sit arbejde med at overbevise politikerne 
om, hvad museet gerne vil: ”Jeg synes ikke, at det står klart nok i rapporten, og jeg skal til møde med 
rådmanden i dag her kl. 13, hvor jeg må prøve at slå det sidste slag for nogle af de ting, jeg synes skal stå 
klarere i rapporten. Altså rapporten er, […] kæntret her til sidst på én eller anden måde. Den er blevet 
ufattelig faktuel og er endt i noget med mursten og perioder og tilskud - og hvor man ser bort fra alle de 
papirer der er lavet omkring, hvad skal man sige, fordelene ved synlighed, ved brug. For brugerne, med 
faglighed osv., osv. Det hele er egentlig ved at ende i noget omkring driften. Og det irriterer mig rigtig, 
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rigtig meget. Det har jeg så prøvet at gøre noget ved her igennem de sidste 2 mdr., og jeg synes ikke 
rigtig, at det er lykkedes.” (bilag 13, personalemøde 14/9) 
 
Bestyrelsesformanden giver også udtryk for, at der blandt eksterne stakeholdere hersker en 
anden opfattelse end den, han oplever på museet: ”og det som jeg også har oplevet, det er jo, at, at, 
at folk har jo troet, at de vidste noget og haft nogle opfattelser som, som jo ikke havde bund i 
virkeligheden. […] Det er jo en del af det, man oplever, når man selv kommer ind bagved – Så synes de jo, 
at det er helt anderledes, end, end man rent faktisk kan se at, at det er.” (Ri7: 159-160) På den måde 
vurderes det, at man kun i nogen grad er lykkedes med at komme igennem med den historie 
man ønskede.  
 

10.5.5 Delkonklusion vedrørende det tredje perspektiv 

Når der i datamaterialet fortælles om, hvordan andre stakeholdere opfatter Bymuseet fortælles 
der om andres vurderinger af museet. Det kan enten være i form af påskønnelser eller negativ 
kritik. For den positive side af kritikken, forlyder det, at publikum synes museets udstillinger er 
spændende og at der sættes pris på de personlige historier, som udstillingerne ofte bygges op 
omkring. Folk der er med på rundvisninger får gode oplevelser. Man bemærker en øget 
publikumsinteresse, da der er sket forandringer på museet i slutningen af 
observationsperioden. Men om publikum virkelig er så positive, er det ikke alle der er 
overbeviste om, idet folk ikke siger noget negativt til medarbejderne. Den negative kritik 
handler om, at museets prestige er svækket og har et dårligt image specielt blandt de tunge 
kulturbrugere. Man oplever, at nogle mente, der skete for lidt på museet og 
embedsmandsværket var kritisk over for den manglende skoletjeneste. Man føler, at man 
konstant skal undskylde sig over for omverdenen, idet der stilles spørgsmål ved mange 
elementer ved museet. Man kan altså tale om, at museets legitimitet opleves at være truet. 
Omverdenen er kendetegnet ved angreb, som museet kæmper en daglig kamp imod. Specielt 
fremhæves mediernes kritik, som det, der har været medvirkende til, at kritikken er blevet så 
omfattende, både fordi den er bemærket og har påvirket stemningen internt, men også fordi 
medierne menes at have en interesse i at fortælle den dårlige historie.  
 
Det specielle ved dette perspektiv er, at de fortæller om forventninger fra stakeholdere og om 
modsatrettede forventninger hos eksterne og interne stakeholdere til, hvad et museum kan og 
bør anvendes til. Fra museets side ønsker man f.eks. at bruge huset og gøre sig synlig ved at 
lave arrangementer på museet. Dette opleves at møde kritik f.eks. i forbindelse med afholdelse 
af strikkecafé på museet. Dette tolkes internt som et sammenstød mellem forventninger.   
 
Når man ser på, hvordan man internt taler om forventninger, kan eksterne forventninger 
overgås, som det er sket ved nogle særudstillinger på museet. Der er også tegn på, at uopfyldte 
eksterne forventninger opleves at betyde, at der sættes spørgsmålstegn ved museets måde at 
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være museum på. Forventninger omtales altså på flere måder. Det at være et museum kræver 
nogle bestemte faciliteter som værksted, IT i udstillingen, café og butik. Andre museer er her 
med til at sætte den forventede standard. Man oplever, at forventninger er noget  
Kulturstyrelsen har, noget der tolkes ud af museets styringsdokumenter og som også udtrykkes 
i museumsloven. Dernæst anskues forventninger som noget, der bedømmes som umuligt at 
indfri under de givne økonomiske rammer. Endvidere også som modstridende forventninger 
fra forskellige stakeholdere. Hvor man taler om imødekommelse italesættes forventningen som 
et krav. Dette kan være et tilfælde, men er alligevel overraskende71. 
 
De to sidste kategorier er placeret under det tredje perspektiv, fordi de omhandler den interne 
beskrivelse af eksterne stakeholdere, hvad der påvirker deres opfattelser om Bymuseet og 
hvordan de tilsyneladende påvirkes. På Bymuseet opleves det at betyde noget, hvor meget 
stakeholdere kender til museet. Det betyder noget for eksterne stakeholderes opfattelse af 
museet, når museumsinspektørerne har været i medierne. Især TV opleves at skabe relationer til 
folk, der så afleverer flere genstande, personlige beretninger og forespørgsler, ligesom 
publikumstallet øges. Man spekulerer over betydningen af en annonce i avisen, som menes at 
have fået flere besøgende.  
 
De eksterne stakeholderes niveau af interesse for museet og historie trækkes også frem ligesom 
museets historik opleves som en faktor, der påvirker opfattelsen af museet. Man oplever, at folk 
sammenligner museer og deres indtryk er, at andre ofte foretrækkes Den Gamle By. Endelig 
tildeles museets begrænsede opbakning ’i sig selv’ også at have en betydning. En lav opbakning 
til museet synes næsten at være selvforstærkende. I hvert fald opleves det, at politikere noterer 
sig den generelle folkelige opbakning, og det kan have betydning for deres beslutninger. På den 
måde opleves der at være en påvirkning mellem eksterne stakeholdere. Dels fordi de taler 
sammen, og dels også fordi man oplever, at eksterne stakeholdere betragter hinanden og 
inspirerer hinanden. I hvert fald kendetegnes det ved, at de eksterne har en anden holdning end 
museet internt og denne diskrepans er dermed også medvirkende til, at det kun i begrænset 
grad lykkes museet at påvirke eksterne stakeholdere.  
 
Lad os nu se, hvordan det fjerde og sidste perspektiv i den interne analyse ser ud.  
 
 
  

                                                        
 
71 Der vendes tilbage til dette i kapitel 12. 
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10.6 Fjerde perspektiv: Hvad tror interne stakeholdere, at eksterne mener museet skulle være? 

Dette perspektiv består af udsagn, hvor ansatte og ledelsen italesætter eksterne stakeholderes 
ønsker museet skulle være. Her er der to forskellige kategorier, idet man dels taler om 
publikums og dels om politikere og journalisters ønsker til museet. De to kategorier er dannet af 
følgende dimensioner: 

 
Figur 22. Oversigt kategorier og dimensioner i det fjerde perspektiv 

 

10.6.1 Publikum 

I datamaterialet er der omfattende udsagn, der omhandler publikum. Derfor omhandler den 
første kategori publikum, og hvordan de interne stakeholdere omtaler deres ønsker. Den første 
dimension viser, at man mener, publikum vil have det, der interesserer dem. Den næste 
dimension viser, at man oplever, at det gerne må være i form af udstilling af genstande, fotos og 
malerier, der viser Aarhus’ historie. Dernæst opleves det, at publikum ønsker identifikation, 
men også gratis adgang og kaffe samt et rart og tilgængeligt sted. Disse tre emner fremlægges i 
hver sin dimension.  
 

•  Dét der interesserer dem 
Publikum vil have dét som interessere dem og ikke hvad der nødvendigvis er en del af 
museets forpligtigelse, eller hvad museet mener de skal have. Som en inspektør udtrykker det, 
da vi taler om en mulig byvandring om øllets historie i Aarhus: ”Nej, men måske er de skide 
ligeglade med Ceres og den historie. De kan bare godt lide øl. Og så "fred være med det" (Ri4: 117). Den 
samme inspektør fortæller også om at eksterne stakeholdere spørger museet om at levere ret 
konkret inden for et bestemt interesseområde: ”[Museumsinspektøren] er blevet kontaktet af én fra 
universitetet. De skulle have ét eller andet kursus, og så ville de gerne have én - jeg kan ikke huske, om 
det var en religiøs byvandring, hvor man satte fokus på, hvordan at de forskellige trossamfund har været, 
og hvilke spor har de sat sig.” (Ri4:117) 

Publikum	  

Politikere,	  
journalister	  og	  
andre	  	  	  
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Publikums interesse i et emne vurderer en ansat også har betydning i forhold til antallet af 
publikum. I forhold til en velbesøgt særudstilling om frimurerlogen, fortæller han således: ”For 
det var jo sådan lidt hemmeligt…og man kunne komme ind og se en rekonstruktion og så derfor var det 
sådan lidt noget hemmeligt, vi kunne vise frem. Så der var mange besøgende og stor interesse.” (Ri2: 66-
67) Dermed anses det lidt hemmelige og skjulte at være noget, der interesserer publikum. Men 
det er ikke blot interesse, der trækker publikum på museum. Medarbejderne har også en ide 
om, at publikum forventer både at få ny viden og at få en oplevelse: ”Selvfølgelig vil man altid 
kunne gå på et museum og få noget ny viden, for det ligger jo også i vores arbejde, og vi udstiller jo den 
nye viden, vi skaffer os, ikke. Den skulle jo kunne gerne ses. Men jeg tror, at det der med det der 
underholdningsaspekt - hvad enten vi vil det eller ej, så kommer det til at betyde mere og mere. […]”. 
(Ri14: 284) Dermed udtrykker han den balancegang, som museet oplever at være i, dels på den 
ene side at producere viden, men også at publikum vil have den pakket ind i en oplevelse. Man 
sammenligner med sin egen oplevelse på andre museer og overfører denne til publikum på 
Bymuseet: ”Jeg vil gerne forbløffes, oplyses, opleves ikke - på en eller anden led ikke”. (Ri1: 14) Dermed 
bliver der fokus på, at publikum også ønsker at overraskes og opleve noget nyt, hvilket dermed 
også er noget af det, som forventes at interessere publikum.  
 

• Aarhus’ historie i genstande, fotos og malerier 
Af observationer på museet fremgår det, at man internt på museet forestiller sig, at publikum 
ønsker traditionelle udstillinger, der viser billeder og fotos fra det gamle Aarhus. På et 
udstillingsmøde diskuterer personalet en kommende udstilling, som de skal arbejde med, når 
museet flyttes til Den Gamle By med følgende ordveksling: ”Ud fra en populistisk betragtning, så 
er det en god idé med den der foto og tegningsudstilling”. Hertil svares: ”Det er for at lukke munden, 
det er den slags som folk de efterspørger, så han [direktøren for Den Gamle By] vil jo give dem det, så de 
tier stille”. En anden siger da: ” Ja for Af lyst eller Nød er jo lidt mere svært tilgængelig”. 
(udstillingsmøde 14. dec. 2010). Dermed vises det, at man på Bymuseet er klar over, at en 
’hurtig’ udstilling om Aarhus’ historie i fotos og tegninger kan tilfredsstille nogle eksterne 
stakeholdere, men at deres udstilling (Af Lyst eller Nød) kan være sværere at forstå. Dermed 
illustreres det også, at det museets ansatte oplever publikum vil tage til takke med, ikke 
nødvendigvis er det samme, som det museet selv ønsker at give dem. 
 
Samtidigt får lukningen af museet også Bymuseets personale til at italesætte publikums ønsker 
om, at byens historie er tilgængelig:  ”de synes, at det er så ærgerligt, at vi skal flytte, og de er, de er 
så bekymrede for, hvordan at det skal gå med byens historie og alle tingene. Og de er bekymrede for, om vi 
får plads nok i Den Gamle By, og - altså sådan i det hele taget dét der med at kunne komme til at se noget 
Aarhushistorie - dét bekymrer dem.” (Ri10: 247). Man ser altså, at publikum opfattes at ønske, at 
museet beskæftiger sig med de emner, som ligger inden for publikums interesser både i en 
tilgængelig form og i indhold.  



 

 

192 

 

• Identifikation  
De interne stakeholdere oplever, at publikum ønsker identifikation. Museets registrator 
fremhæver en bestemt udstilling, da jeg spørger til succeser for museet. På denne udstilling 
havde museet udstillet: ”en lille Morris Mascot og sådan noget. […] Alle folk skulle hen og kigge ind i 
den og mindes, hvordan det var i gamle dage. […] Fordi det var så tæt på, at folk […] havde én eller 
anden holdning til 60'erne.” (Ri6: 149) Det er dermed den nære historie, som trækkes frem som 
noget af det publikum kan identificere sig med, fordi det er noget publikum kan huske.  

 
Da jeg spøger bestyrelsesformanden, hvad han oplever, er borgernes interesse i at have et 
bymuseum, svarer han: ”Jamen det er vel dén der mulighed for at kunne fastholde og måske også 
genopleve nogle ting. Altså det er jo lidt pudsigt at én af de store attraktioner på museet var den der 
model af byen. [… A]t man altså til, hvad ved jeg, tilrejsende venner eller til børnebørn eller til nogle 
andre kan, kan sige: "Se her og se der" og "her boede farfar og dér lå engang en fodboldbane" og sådan 
noget.” (Ri7: 171) Dermed er det igen den nære historie som trækkes frem. Og han fortsætter 
med at beskrive dette: ”Altså dét der med at man altså kan formidle den der historie som var - også en 
historie som, skal vi sige, er så ny at, at den ligesom kan bæres fra en generation til den næste eller måske 
til den næste igen”. (Ri7: 171) Altså et udtryk for at publikum opleves at anvende museet som en 
platform til at fortælle deres egen historie videre til yngre generationer. Dette er med til at skabe 
en succes for museets formidling, som han her beskriver det: ”Dér hvor man måske, der hvor man 
måske formidlingsmæssigt lettest får succesen, det er vel, hvis det er noget som, som, havde jeg nær sagt, 
er indenfor mands minde eller måske to gange mands minde bagud” (Ri7: 172). 
 

• Gratis adgang og kaffe  
Det er tydeligt, at ansatte og ledelse på Bymuseet har det indtryk, at gratis adgang til museet 
blandt museets ansatte opleves at påvirke både antallet af publikum og deres besøgsmønster. 
Entréen kostede 30 kr. på Bymuseet, men som en museumsinspektør fortæller om gratis entré 
og sin oplevelse af publikummet i mine observationer: ”Og så kunne de komme igen, fordi dét der 
med, at hvis de skal betale for det, så synes man. Jamen så skal jeg have sat hele dagen af til det eller nogle 
timer, og så skal jeg nyde det, fordi nu har jeg dælme betalt for det. Og da kan man jo selvfølgelig så sige, 
at den her pris det har kostet at komme ind på Bymuseet, den har nu ikke kunne holde ret mange væk […] 
Og så det lidt ekstra - så føler folk, at der bliver kræset lidt for dem ved, at de får den der kop kaffe.” (Ri10: 
246) 
 
Besøgsmønsteret er anderledes for publikum, når der er gratis adgang: ”Fordi dem der kommer 
ind nu, fordi at det er gratis, det er jo nogen der også siger: "Jamen så tager jeg lige ½ time herinde nu. 
Klokken er godt nok 4, men jeg kan godt lige nå at se den udstilling, jeg mangler". (Ri11: 260) 
 
Det skaber en vis ærgrelse: ”Jeg tænker, at det er da fandens, at vi altid har skulle have haft den skide 
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entre – ikke! Altså jeg tror… Det kan man se på andre museer – Når de får gratis entre, så går 
besøgstallet ”sådan” [op ad] ikke? Men, nej jeg ved jo heller ikke…. Tror du, tror du folk kommer fordi nu 
skal de lige herned en sidste gang?[…] og det slet ikke er dén der gratis kaffe og den der (griner) gratis 
entre? […] Altså siden at de myldrer ind på dén måde. […] Fordi jeg må jo indrømme, at jeg troede ikke, 
at der kom så mange til de der rundvisninger.[…] Fordi vi har jo strengt taget haft gratis rundvisninger 
hver lørdag, ikke. […] Med meget svingende antal – og slet ikke oppe i de der højder.” (Ri13: 265) 
 
Således er det den interne oplevelse på museet, at gratis adgang og kaffe betyder noget for 
publikum, fordi det øger besøgstallet og ændrer besøget i en mere uforpligtende retning, som 
en museumsinspektør siger det:  For ”når det er gratis, fordi så kommer man ind og kigger, og så er 
det ligesom mere uforpligtende […].” (Ri10: 245). 
 

• Et rart sted 
På Bymuseet er der ansat fast personale til fronten. Observationer viser, at personalet her gør 
meget for, at museets publikum skal føle sig velkommen, for det opfattes nemlig at være vigtigt 
for publikum. Derfor bydes der velkommen og forklares om de forskellige udstillinger på 
museet, og hvilken vej folk skal tage igennem museet. I det lys ses direktørens fortælling om, 
hvad publikum gerne vil have på et museum: ”Hvis jeg tager min eventuelle ekspertise i forhold til 
nogle bestemte historiske begivenheder ud, […], så er jeg garanteret ligesom alle andre […] Jeg vil gerne 
føle mig godt tilpas. […] Og hvis jeg kommer ind på et museum, hvor der står en sur gammel mand eller 
en hoven ung kvinde, der dårlig nok kan nedlade sig til at se på mit ICOM-kort og i øvrigt ikke mener, at 
det er noget de gider beskæftige sig med, så er jeg allerede på forhånd blevet irriteret, men hvis jeg 
kommer ind et sted, hvor folk er glade, fornøjede og nej - kom indenfor!, altså sådan noget.” (Ri1: 14).  
 

10.6.2 Politikere og journalister 

Denne kategori består af udsagn, der viser de internes opfattelser af, hvad eksterne 
stakeholdere ønsker af museet. Her ses det, at man taler meget om politikere og journalister, 
men der nævnes også andre, som f.eks. Kulturstyrelsen og Aarhus Kommune. Man taler om de 
følgende emner, der hver fremlægges som enkelte dimensioner: Udstillinger med høje 
besøgstal, der gerne må være lokale og skiftende, emner for udstillinger skal gerne omhandle 
noget der er oppe i tiden, der efterspørges fusioner, men også at eksterne stakeholdere ønsker, 
at museet skal fungere som en ekspert.  
 

• Udstillinger med høje besøgstal 
På Bymuseet mener man, at politikere har mest fokus på gode udstillinger og høje besøgstal: 
”De vil have nogle gode udstillingsaktiviteter…Jeg tror såmænd bare, at de kigger på besøgstallene. Jeg 
tror ikke engang, at de kigger på, hvad der bliver [lavet]”. (Ri14: 284) 
 
Publikumstal og formidling er det som eksterne stakeholdere kan se. Her tales om, at have styr 
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på indsamling og bevaring af genstande, som noget der er påkrævet af det daværende 
Kulturarvsstyrelsen: “Det er også klart, at hvis man skal have Kulturarvsstyrelsen som en 
forbundsfælle, så skal de der ting jo også være i orden, ikke. Men det ser jo omverdenen jo ikke. De ser 
først og fremmest formidlingen.” (Ri7: 171). Dermed er det formidlingen, som trækkes frem, som 
vigtige for politikere og journalister og ikke museets andre forpligtigelser.  
 
Det er således også besøgstallet, som er en del af det centrale, der trækkes frem i 
bestyrelsesformandens genfortælling af museets kommunikation med politikere og 
embedsmænd: ”når bevillingsgiveren, den primære bevillingsgiver ikke er tilfreds eller vil noget andet. 
Jeg har svært ved at vurdere det. […] Altså de der besøgstal og alle andre mulige andre tal var jo, KUAS 
[Kulturstyrelsens] rapport og alt muligt andet, bedømmelser, var jo alt sammen positive, ikke.” (Ri7: 
174) Dermed oplever man, at tal og højere besøgstal anses for noget af det, som Aarhus 
Kommune efterspørger, selvom museet selv mente at de forskellige tal og andres bedømmelser 
var positive nok.  
 
På samme måde er det også tallene, der i sig selv har en værdi, for som en siger: ”Djøferne vil 
have noget, som de kan måle og veje og putte i en rapport […]. For museerne er det eneste 
succeskriterium antallet af besøgende. Det er det samme med skoletjeneste eller undervisning. I forhold til 
udstillingen med 10. klasserne skal man så måle på om de, der var med i det her, får bedre karakterer eller 
hvad?” (udstillingsmøde 13. April 2010) Altså opleves, at der skal tal på bordet. Her giver 
direktøren udtryk for, at det er vanskeligt at påvise, hvad det konkret betyder, at en by har et 
kulturhistorisk museum: ”Jamen det er nogle udregninger, som man ikke ved noget om. Hvor meget 
betyder det for et barn at være vokset op med et lokalt museum? Vi kommer til kort, når det kommer til en 
fælles konklusion, for hvad betyder det, at et museum står for kvalitet, for hvad er kvalitet? Så det kan vi 
aldrig komme frem til. Så det kan være meget svært at beregne. Men kulturinstitutionerne opsuger nogle 
mennesker, og de aflaster det sociale væsen og gør noget for turisme” (udstillingsmøde 14. dec. 2010). 
Dermed vurderer hun, at museerne ikke reelt er i stand til at måle deres betydning med de 
tilgængelige kvantitative målinger. 
 

• Lokale og skiftende udstillinger 
Endnu en oplevet forventning fra politikere og embedsmænd er, at museet leverer egne, lokale 
og skiftende særudstillinger. Som bestyrelsesformanden her udtrykker det: ”Man kan sige, at et 
kunstmuseum eller en opera eller nogle andre, de kan jo godt dele udstillinger og produktioner. […] Det 
er jo straks meget sværere [at dele] for et lokalt kulturhistorisk museum. Altså specielt hvis, hvis, hvis det 
så bliver vendt imod en. Altså rent faktisk var der [… en bestemt udstilling] […] den var jo fra Holbæk, 
så vidt jeg husker. Den var jo også ganske godt besøgt. Da var der også nogen der sagde: "Jamen det er jo 
ikke, det er jo ikke en lokal udstilling". […] Altså det har lidt at gøre med en tro hos nogle embedsmænd 
og politikere på, at et sådant lokalt kulturhistorisk museum bestandigt kan levere nye lokale udstillinger, 
med de ressourcer man har. (Ri7: 191) Dermed udtrykkes, at ønsket om egne produktioner fra 
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museet, er en ekstern forventning, som museet oplever, er vanskelig at opfylde med de givne 
økonomiske rammer.  
 

• Noget der er oppe i tiden 
På Bymuseet opleves det, at eksterne ønsker, at museet behandler de emner, som er oppe i 
tiden: ”Der var også meget interesse for dén der Landsudstilling-udstillingen. […] Fordi […] igen havde 
vi jo lagt os op af det der 100-års jubilæum for den, ikke”. (Ri2: 69) 
 
Det samme gælder for journalister, som man oplever mere interesserede i museets arbejde, når 
der er andre begivenheder, som museet lægger sig op ad: ”Det er jo så henholdsvis 70-året og 65-
året, altså det er for besættelsen og så for befrielsen. […] Og det har jo, altså det gør jo selvfølgelig, at der 
er en naturlig interesse i medierne for at dække det her - med sådan en mærkedag. Men det er så også 
yderligere blevet forstærket af, at "Svalegangen", altså det her teater i Aarhus […] har haft […] 
teaterstykke [om samme emne], og det har på én eller anden måde haft sådan en eller anden, det har 
accelereret det, er min vurdering. […] Og det har gjort, at journalisterne har været meget, meget 
interesseret i at høre om besættelsestiden.” (Ri2: 52 - 53) Museumsinspektøren omtaler dermed en 
accelerationseffekt, som kommer af, at museets emne, dels er oppe i tiden, dels også behandles 
af andre kulturinstitutioner i byen. Det har også betydning for museets pressearbejde: ”hvis 
journalisterne er interesseret i det i forvejen, […] så er det næsten ligegyldigt hvilken form for 
pressemeddelelse, man sender ud. Det er lidt min erfaring”. (Ri2: 52)  
 
Dernæst opleves det i forhold til opbygningen af udstillingerne, at politikere ønsker en bestemt 
form: ”og politikerne – de er pisse ligeglade. Hvis der bare er nogle skærme. Selvfølgelig skulle vi have 
lidt IT. […] Så de var pisse ligeglade med, hvordan at det ser ud, og hvor det er, og hvad det kan, ikke” 
(Ri13: 267-268). Skærme og IT opleves altså også som et relativt konkret ønske i forhold til 
museets udstillinger.  
 
I denne dimension er også placeret et krav, som kan siges at være oppe i tiden, nemlig et socialt 
ansvar: ”Og den bliver jo faktisk krævet, gjort endnu større, for de udmeldinger Carina Christensen er 
kommet med, da hun var kulturminister. Da blev der jo virkelig slået på […] det sociale ansvar. Især i 
forhold til de marginaliserede grupper. Så det er ikke kun, hvad skal jeg sige, at tage flexjobbere ind eller 
samfundstjenere […] Det er jo virkelig noget med at gå ud, museet skal på banen og faktisk være med til 
at løfte nogle store sociale udfordringer. Det sagde Steen Hvass [den tidligere direktør for 
Kulturstyrelsen] jo også! […]”. (Ri1:13) 
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• Fusioner 
Museets direktør er specielt opmærksom på, at der et ønske om, at museerne fusionerer. Dette 
kommer til udtryk dels i hverdagen, men også her, hvor direktøren orienterer personalet: ”Èn 
[…] af de ting der har været diskuteret meget i forbindelse med analysen, det er en fusion af Bymuseet 
med ét eller flere andre museer. Og i dén forbindelse har jeg arbejdet meget, meget kraftigt for at nærme 
mig Moesgård, og det er gjort ud fra den betragtning, at vi kan ikke fortsætte uden at fusionere med et 
større museum. Det kan måske fortsætte i nogle år. Men det vil komme, og det vil komme inden for de 
næste 3-4-5 år.” (Personalemøde 14/9 2010) Her er det den kommunale arbejdsgruppes analyse 
af forskellige scenarier, der således har været med til at anspore en øget kontakt til Moesgård 
Museum.  
 
Det er ikke kun på fra lokalt plan, der opleves et ønske om museumsfusioner. På samme 
personalemøde siger direktøren: ”Og det er helt klart, at det der sker rundt omkring, det er, at vi alle 
sammen kan se, at man fra centralt hold er ude på, at der skal være nogle få, meget store 
museer."(Personalemøde 14/9 2010) Her henviser hun bl.a. til de møder, som blev afholdt af 
Kulturstyrelsen i forbindelse med museumsudredningen, hvor netop museumsfusioner, var et 
tema.  
 

• En ekspert 
På Bymuseet omtaler museumsinspektørerne, at de bruger meget tid på henvendelser til 
museet. F.eks. at journalister ønsker udtalelser med oplysninger og fakta om historiske 
begivenheder, som en museumsinspektør fortæller det: ”Og i den forbindelse var der en kvindelig 
journalist fra JP-Aarhus, der ringede til mig og gerne ville høre nogle, høre sådan noget…Have noget 
baggrundsviden og nogle ting.” (Ri2: 56) Men også andre kulturinstitutioner som et teater, der 
ønsker at kunne henvise til museet som en ekspert på et bestemt område: ”De havde sådan nogle 
store planer om at udgive sådan en avis med en hel masse baggrundsinformation og sådan noget der. De 
ville gerne have, at vi skulle skrive nogle ting til det” (Ri2: 59)  
 
Dernæst er det også museets samling, som museumsinspektøren oplever en journalistisk 
efterspørgsel på: ”Men også fordi, at vi jo har en masse ting, som de ikke har selv - nemlig en masse 
fotografier og ting og sager, som de jo ikke længere har i deres arkiver, fordi at de har afleveret deres 
arkiver til Erhvervsarkivet selv. Så derfor har de ikke bare. Altså, de har ikke kun […]  haft brug for 
Besættelsesmuseet […]  fordi at de ville høre, hvad jeg havde at sige. […] Men også fordi at de havde brug 
for nogle konkrete fotografier og ting og sager, hvor de havde brug for, at jeg fortalte, hvad det var, at det 
forestillede også, ikke.” (Ri2: 53) Her er det altså både genstande fra samlingen og 
museumsinspektørens viden om samlingen, som opleves efterspurgt af journalister.   
 
Betydningen af museets ekspertrolle hos eksterne stakeholdere, understøttes af mine 
observationer. Her fortæller en museumsinspektør mere generelt om lokale museer og mere 
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specifikt om situationen i Vejle:  ”[…] så har man fået Realdania til at bekoste næsten hele 
ombygningen, moderniseringen […], istandsættelse af hallerne. Og så har man Realdania stående herovre 
- der har givet en hel masse penge - og man har lidt brugt museet ind til videre. Og det er sikkert rigtig 
nok, men man har brugt museet som sådan en eller anden blåstempling i den sammenhæng. Museet 
flytter med ind, og så bliver det måske lettere for Realdania, at give pengene. Nu har Realdania givet 
pengene, tænker politikerne så, måske fordi. Det ved jeg ikke. […] Museet giver jo en eller anden 
legitimitet. Sådan tror jeg nok, at du vil finde ud af, at det har været i samtlige andre byer i Danmark end 
lige på nær Aarhus, hvor der er et lokalhistorisk museum.” (Ri14: 279) Dermed tolkes den lokale 
museumsinstitution som en blåstempling i forhold til et konkret anlægsprojekt i en by og er 
dermed til at danne argumentation for både ekstern finansiering og lokal økonomisk støtte til et 
større projekt, dog i mindre grad i Aarhus end i f.eks. Vejle.  
 

10.6.3 Delkonklusion for det fjerde perspektiv 

Bymuseets interne opfattelse af eksterne stakeholderes ønsker og krav indikerer, at man er 
meget opmærksomme på publikum, politikere og journalister. Man ser også andre eksterne 
stakeholdere som bl.a. Kulturstyrelsen, der står som ’afsender’ af de forventninger, der 
udtrykkes i museumsloven.  
 
Man overfører egne erfaringer til også at gælde for publikum. Publikum forventes f.eks. at ville 
overraskes, for det vil man også selv på et museum. Men man beskriver, at gæster også gerne 
vil have gratis entré og kaffe, og man oplever også at de sætter pris på at kunne komme et 
hyggeligt og rart sted. Det kunne på sin vis have været placeret under, hvad de interne mener 
der påvirker de eksterne stakeholdere, for man bedømmer, at museets udstillingsbygning kan 
opfylde forventningen om at være et rart sted. Dermed fremkommer der ikke et klart billede, 
men et billede der justeres i forhold til det, at man selv synes man er et hyggeligt og rart 
museum.  
 
Eksterne stakeholdere opleves at udøve et pres hen imod fusioner og det relateres delvist til 
museumsbranchen generelt. Det, at andre museer opleves at være på vej mod fusioner, omtales 
til at være medvirkende til, at museet også selv søger mod tættere strategisk samarbejde. Det 
kan være udtryk for, at der hvor de andre vil hen, søger museet også hen. Men det kan også 
bare ses som et udtryk de interne stakeholderes egen oplevelse af at være for et (for) lille 
museum i længden.  
 
I forhold til journalister oplever de interne stakeholdere, at de både ønsker og har gavn af at 
bruge museet som ekspert både i forhold til genstande i samlingen og historiske oplysninger. 
Dette hænger også sammen med det første perspektiv, nemlig det, at man selv oplever museet 
som fagligt ansvarligt.  
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Hvorvidt museumsloven, selve det at have betegnelsen museum (og være statsanerkendt) og 
bygningen også kan karakteriseres som stakeholder afhænger af definitionen af en stakeholder. 
Men måden man omtaler disse emner på, kan lede til at tro, at der opleves et forventningspres 
herfra, som er sammenligneligt med det, man oplever fra en mere traditionel menneskelig 
stakeholder.  
 
Fra politisk hold opleves der et ønske om at museet har høje besøgstal. IT i udstillinger, og 
lokale og skiftende udstillinger, men også at kommunen forventer opgaver løst, der omhandler 
dokumentation og at det gøres gratis. Man oplever en række forventninger, som kan 
sammenlignes med det pres, man også oplever at være under. Gentagelser af mange 
forventninger og en oplevelse af, at det er umuligt at indfri dem, betyder et oplevet øget pres, 
der således stille vokser.  
 

10.7 Konklusion på de fire perspektiver i den interne analyse 

Analysen af de fire perspektiver fremhæver modsætninger, forventningspres og sammenstød 
mellem interne og eksterne stakeholderes forventninger. Hvordan disse udmøntes gives 
eksempler på i det følgende.  
 
Her skal først forklares en modsætning mellem de centrale værdier og den identitet som 
beskrives. De beskriver sig som et kulturhistorisk museum, der forsøger at leve op til 
museumsloven, og med en samling, der er udgangspunkt for en bred samarbejdsflade, og gør 
museet til et fysisk samlingspunkt for byen. Museet er lille og hyggeligt, men så underkendt og 
klemt, at man oplever at være truet på sin eksistens. Museets aktuelle situation opleves at være 
præget af den negative historie, et dårligt image, som er svært at ryste af sig af. Men ikke 
mindst mangler der en fast udstilling, og at de ansatte føler sig truet på deres faglighed. Dette er 
problematisk, når museets centrale værdier netop er at være ansvarlig både i forhold til 
fagligheden, institutionen og samlingen, at være historisk korrekt, omhyggelig og have orden.  
Den aktuelle situation er dermed uforenelig med organisationens centrale værdier. Dermed er 
der tale om en modsætning indenfor dette perspektiv.  
 
Forventningspresset bliver tydeligere, når man stiller to perspektiver over for hinanden. Der er 
tydelig forskel på, hvordan man taler om museet, når man ser sig selv (1) og når man ser sig 
selv gennem den andens blik (3): 
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Figur 23. Første perspektiv sat i forhold til tredje perspektiv 

 
Det tredje perspektiv viser, hvorledes eksterne stakeholdere opleves at vurdere museet med 
påskønnelser, men også med omfattende kritik. Kritikken kan opfattes som et forventningspres, 
fordi man taler om de andres forventninger til en fast udstilling og at nogle særudstillinger har 
overgået eksterne (og interne) forventninger. Det betyder noget for de ansatte, hvad eksterne 
stakeholdere mener, men man forklarer, at det f.eks. afhænger af, hvor meget de eksterne 
kender til museet, hvor synligt museet er og hvor historiebevidste og interesserede eksterne 
stakeholdere er. På den måde forsøger de at mindske presset på organisationens præstation, 
idet fokus flyttes til forklaringer på museets situation.  
 
Sammenstød mellem oplevede forventninger og ønsker bliver måske mere tydelig, når de to 
øvrige perspektiver sættes overfor hinanden: 
 
 
 
  

Funktion	  

Kendetegn	  

Situation	  

Centrale	  værdier	  

3. Det siger de vi er 

Vurderinger	  

Forventninger	  

Faktorer	  for	  
dannelse	  af	  
opfattelser	  

Dynamikker	  mellem	  
stakeholdere	  

1. Det er vi 

Et kulturhistorisk museum 
Leve op til museumsloven 
Formidle byhistorien 
Samlingen 
En bred samarbejdsflade 
Samlingspunkt 

Et lille museum 
Et hyggeligt museum 
Truet på sin eksistens 
Underkendt 
Klemt 

Museets negative 
forhistorie 
Mangler en fast udstilling 
Truet på fagligheden 

Ansvarlighed 
Historisk korrekthed 
Omhyggelighed 
Orden 

Eksterne stakeholdere har 
forventninger 
Særudstillinger har  
overgået forventninger 
Uopfyldt forventning om  
en fast udstilling 

Påskønnelser 
Negativ kritik 
Mediernes kritik 

 

Kendskabet til Bymuseet 
Synlighed i medierne 
Eksterne stakeholderes 
interesse for Bymuseet 
Sammenligning med Den 
Gamle By  
Museets forhistorie 
Begrænset opbakning 

 
Eksterne stakeholdere taler 
sammen 
Betydningen af de lokale medier 
Politikere og andre ser på 
opbakningen til museet 
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Figur 24. Andet perspektiv sat i forhold til fjerde perspektiv 

 
Som i den første sammenligning er der modsætninger, der giver en spænding mellem, det  man 
internt lægger vægt på, og det man oplever eksterne stakeholdere ønsker af museet.  
F.eks. lægges der internt vægt på udstillingers sammenhæng og at passe på kulturarven, mens 
det opleves, at især politikere vægter høje besøgstal og skiftende lokale udstillinger.   
 
De interne stakeholdere sammenfatter museets ønsker i forhold til at kunne udfylde den 
ekspertrolle, som journalister f.eks. menes at efterspørge. På den måde er der altså relationer 
mellem de fire perspektiver. Her er der redegjort for nogle af de spændinger, som jeg mener har 
betydning for den fortløbende identitetsdannelse og –konstruktion af Bymuseets 
organisationsidentitet og disse uddybes i det følgende.  
 

10.7.2 Dynamikker indenfor den interne analyse  

Det som i det ovenstående er fremlagt som spændinger, mener jeg kan defineres som en form 
for identitetsdynamikker, der fremtræder indenfor den interne analyse. Dynamikkerne 
introduceres og forklares her indledningsvis, mens analyse og den diskussion, som ligger bag 
begreberne forklares i de derpå følgende afsnit. 

Der kan ses tre former for dynamikker i de interne stakeholderes identitetsforståelse af 
Bymuseet: Spænding, spejling og resonans. Jeg forklarer min forståelse af de enkelte begreber i 
det følgende. 

 

Dét der interesserer dem  
Århus historie i 
genstande, fotos og 
malerier  
Identifikation 
Gratis adgang og kaffe 
Et rart sted 

Udstillinger med høje 
besøgstal 
Lokale og skiftende 
udstillinger 
Noget der er oppe i tiden 
Fusioner 
En ekspert 
 

Et klassisk museum med oplevelser 
Passe på kulturarven 
Være inkluderende og bredt 
favnende 
Være noget som folk synes er 
interessant 
Under fortsat udvikling 

 

Visioner	  

Strategier	  

Ønsker	  og	  
barrierer	  

Publikum	  

Politikere	  og	  
journalister	  	  

4. Det vil de gerne have, museet er 2. Det vil vi gerne være 

Bedre økonomi og politisk opbakning 
Positiv omtale af museet 
Kommunikation 
Fysiske rammer og omgivelser 
Ikke særligt nok 
 

Tættere strategiske samarbejder 
Profilering gennem samarbejde 
En omfattende og 
sammenhængende basisudstilling 
Mere synlighed 
Mere forskning 
Museets bidrag til lokalsamfundet 



 

 

201 

10.7.3 Spænding 

For det første har den interne analyse givet et billede af, at man internt på Bymuseet oplevede 
det som udfordrende at leve op til betegnelsen kulturhistorisk museum. Hvis vi tager dette 
emne isoleret tegner der sig en række dynamikker. Her skal jeg først videreudvikle argumentet 
for en spænding mellem interne og eksterne forventninger. Spænding er altså en form for 
dynamik i de interne stakeholderes oplevede organisationsidentitet. Spænding betyder i denne 
sammenhæng en selvforståelse, der opleves at være under pres – derfor kan være tale en indre 
eller en ydre spænding.  
 

• Indre spænding 
Den første form for spænding, kalder jeg indre spænding og det begreb forklares i det følgende. 
For det første opleves det på museet som udfordrende at være et kulturhistorisk museum, fordi 
man ikke helt lever op til egne forventninger: ”Vi har jo rammerne osv., men jeg synes på en måde 
stadigvæk, at vi ikke har slået os helt fast som det her kulturhistoriske museum. Fordi at vi mangler den 
her - det man i gamle dage sagde "permanent udstilling". Altså byens historie.” (Ri4: 92), siger en 
museumsinspektør. Hun fortsætter: ”[f]ordi det hører også med til kulturhistorisk museum, at man er 
opsøgende, og at man laver undersøgelser, at man får skrevet lidt mere - mere end vi gør, og udvikler” 
(Ri4: 92). Her går museumsinspektørens udsagn altså på en intern spænding i forhold til at leve 
op til egne forventninger til et lokalt kulturhistorisk museum. Man forventer at have en 
permanent udstilling, men har kun en meget lille fast udstilling og får heller ikke forsket nok. 
Det vil altså sige, at man ved ikke at opfylde egne forventninger heller ikke helt lever op til det, 
man synes ligger i at være et kulturhistorisk museum. Man er ikke helt lykkedes, hverken med 
sin udstilling eller med omfanget af forskning. Deri opstår der en spænding mellem det man 
oplever museet burde være og det man oplever at være. 

 
Et andet eksempel på intern spænding kan ses i forhold til museets formidling, hvor de interne 
stakeholdere har egne forventninger til den udstilling, som de opbygger. Som gengivet i 
fremlæggelsen diskuterer personalet, hvorvidt museet skal foretage en handling, nemlig en stor 
offentlig åbning, selvom udstillingen ikke lever op til deres egne forventninger. Dette spænd 
mellem egne faglige forventninger og ønsket om synlighed, giver anledning til tøven. Man 
bliver i tvivl. Er det det rigtige, spørger museets ansatte og bruger derfor tid og kræfter på at 
overveje for og imod. Derfor bliver spænding mellem modsatrettede forventninger også noget 
af det, som kan hindre museet i at agere hurtigt og effektivt. 
 

• Ydre spænding 
Den anden form for spænding definerer jeg som en ydre spænding. Det er karakteriseret ved, at 
man oplever at være under eksternt forventningspres, som ikke vurderes at kunne opfyldes. 
F.eks. ses at museets direktør udtrykker et behov for at legitimere museet gennem kvantitative 
målinger af kvalitet på et museum. Dermed kan spænding altså forstås som en udadvendt 
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problematik, fordi det opleves som vanskeligt helt konkret at retfærdiggøre og legitimere lokale 
museer. Man ønsker at kunne give de tal, som man oplever forventes af de eksterne 
stakeholdere. Spændingen går dermed på, at man ikke er i stand til at levere i forhold til de 
forventninger, som man oplever fra eksterne stakeholdere.  
 
Ydre spænding kan altså være afledt af organisationsmedlemmernes indtryk af eksterne 
forventninger. Man har på museet har f.eks. indtrykket af, at politikere ønsker høje 
publikumstal og IT i udstillingerne, men museet kan ikke leve op til disse. Derfor skaber ydre 
spænding et pres udefra og ind i organisationen.  
Ydre spænding kan være til stede i forskellige grader. F.eks. mener jeg, at den oplevede 
spænding om høje publikumstal ikke påvirker organisationen i samme grad som den oplevede 
kritik af organisationen. Kritikken har været en del af organisationen gennem flere år, og for 
nogle var den mere present end hos andre i observationsperioden. På sin vis fik jeg indtrykket 
af, at nogle kritiske stakeholdere næsten var til stede som en form for skyggepersoner, der 
fulgte organisationsmedlemmerne i hverdagen. Dette kommer delvist til udtryk i dimensionen 
om oplevelsen af en truet faglighed, og at man føler sig ”forfulgt af medierne” (Ri1: 24). Det 
understøttes af observationer, hvor man antog og diskuterede bestemte kritiske stakeholderes 
eventuelle modtræk eller svar til en given handling fra museets side. Således kan ydre 
spænding relateres både til bestemte stakeholdere og til konkrete emner, som organisationen 
oplever at være udfordret af.   
 

• Modsatrettet spænding 
Den tredje form for spænding viser, at spænding også kan være modsatrettet ved to forskellige 
pres, der trækker i hver sin retning. Som eksempel på dette værner man på museet om den 
hyggelige og gode arbejdskultur, som de mener hersker på stedet. Overfor dette står, at man 
samtidig forsøger at være anderledes, udfordrende og kreativ i sin formidling (bilag 22, internt 
dokument 2) og gerne i stand til at vinde en museumspris, men det står i modsætning til ønsket 
om arbejdsro til at opbygge den udstilling, som man oplever de eksterne stakeholdere venter 
på. Organisationens egne ønsker bliver dermed modsatrettede. Spændingen består mellem på 
den ene side at være et rart sted at arbejde over for den nytænkende faglige tilgang i 
basisudstillingen. Som et led i udstillingen interviewer museumsinspektører nulevende 
personer, hvilket ses at være udfordrende og tidskrævende i forhold til deres historiske 
faglighed og kompetence. Man har fravalgt at lave en plancheudstilling med genstande, fotos 
og malerier af Aarhus. Dette ligger for langt væk fra museets interne ønske om at være 
nyskabende og anderledes, selvom man synes at udtrykke, at for nogle publikummer  vil denne 
formidlingsform være tilstrækkelig. Denne organisatoriske tilstand kan betegnes som 
modsatrettede spændinger, som presser eller trækker i hver sin strategiske retning.  
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Organisationsmedlemmernes oplevelse af betydningen af museets negative historik kan også 
ses som et eksempel på en modsatrettet og kompleks spænding. Man omtaler den negative 
historik, som ”en klods om benet” (Ri7: 159). Den tidligere direktør synes at stå som en 
tilstedeværende figur, også hos de af museets nuværende medarbejdere som ikke var ansat 
under den tidligere ledelse: ” at jeg som ikke engang var der dengang” (Ri7: 76) også forholdes til 
fortiden. På den måde bliver museets negative historik en form for indre pres personificeret i 
den tidligere direktør, som man ikke ønsker at være associeret med. Man tager afstand og 
påpeger, at museet nu er anderledes end dengang. Det er en effekt, der sættes i gang af ekstern 
efterspørgsel efter den tidligere direktør med ”et legendarisk ry […] en meget fantastisk formidler” 
(Ri2: 75). Den tidligere direktør fastholdes i organisationen af interne fortællinger blandt de 
ansatte om negative oplevelser (Ri1: 1), men også gennem eksterne stakeholderes hukommelse 
og fortællinger om positive formidlingsoplevelser. Dermed er både organisationens negative 
historik samt den tidligere direktør tilstede som en del af museets identitetsdynamik.  
 

• Sammenstød 

Spændingen mellem at organisationens medlemmer selv ønsker at få indfriet egne 
forventninger og samtidigt være lydhør overfor eksterne stakeholderes forventninger fremstår i 
analysen, som noget der kan give sammenstød.  
Jeg mener, der er mindst to betydninger af disse sammenstød. Dels en form for blokering og 
dels en form for forstærkning, der har en multiplicerende karakter. 
 
Her skal først forklares, hvorledes blokering forekommer i analysen. F.eks. vurderer man, at 
museets økonomiske situation er med til at begrænse udviklingen af vilde idéer og museets 
udvikling (10.5.2). Når organisationen gennem en lang periode oplever at være meget langt fra 
at indfri det man ønsker at være, f.eks. under fortsat udvikling (10.4.1), synes en sådan 
spænding at kunne udtrætte medlemmerne i organisationen. Denne betydning af sammenstød 
var også tydelig i forhold til den faste udstilling, hvor man møder barrierer (10.4.4) og er 
tvunget til at udskyde sin åbning af udstillingen flere gange. Observationer viste, at man 
arbejder på elementer, der ikke gennemføres (f.eks. introfilmen), der er ikke nok genstande 
opsat, ikke nok personlige historier, ikke nok tid og frustrationen udtrætter organisationen. 
Man husker sine gamle succeser og ved, hvordan man ville ønske udstillingen kunne være, så 
det f.eks. giver synlighed i medierne (10.5.3). En blokering kan altså ses der, hvor der et stort 
spænd mellem organisationens egne forventninger til, hvordan det burde være, og hvordan 
man oplever det er. Når spændet af organisationens medlemmer opleves at være for stort, kan 
der blive blokeret for organisatorisk udvikling af nye stier med identitetsmæssige forandringer 
for organisationen.  
 
Den anden form for sammenstød har en lignende karakter, men er af en anden multiplicerende 
karakter. Når organisationsmedlemmerne oplever at være ude af stand til at opfylde eksterne 
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forventninger, er det i analysen vist, at det giver anledning til organisationsmedlemmers 
ærgrelse. Eksempelvis kan man ikke udlevere de brochurer der efterspørges (Ri11: 261), museet 
har ikke gratis entré (Ri13: 265) og heller ikke kvantificerbare målinger. Det opfatter jeg som en 
form for sammenstød mellem andet og fjerde perspektiv i analysen. Altså mellem noget som 
organisationen selv ønsker at være; bl.a. et rart sted, som måske ligefrem opfylder folks ønsker 
om gratis kaffe og entré samt brochurer. Organisationen ønsker at opfylde dels sit eget ønske 
om at bidrage til lokalsamfundet, men også vise, at man gør det med kvantitative tal, som er et 
ønske fra eksterne stakeholdere. Når disse sammenstød mellem interne og eksterne ønsker 
opleves gentagne gange dannes et mønster, som forstærker oplevelsen af, at vi kan ikke X, vi 
kan heller ikke Y. Sådanne oplevede gentagelser placerer sig til sidst i første dimension, som en 
del af det organisationen også oplever at være. Man er dermed også selv med til at forstærke 
oplevelsen af at være et klemt museum.  
 
Eksempler på sammenstød af ovenstående karakter, mener jeg, kan betegnes som en form for 
spiralbevægelser i organisationens identitet. Bevægelser der synes at ’få fart’, når der nås en vis 
kritisk masse af indtryk i en given ’retning’, altså at man gentagne gange har fået bekræftet en 
opfattelse af organisationen. Noget at denne retningsgivende effekt kan kobles til museets 
interne faglige legitimitet.  
 
Museets interne faglige legitimitet  
De interne stakeholdere giver udtryk for, at høj faglighed er en del vigtig del af deres 
selvforståelse. Faglighed betyder i den sammenhæng bl.a. historisk korrekthed og at der er 
forskningsmæssigt belæg for den formidling, som museet leverer.  
De oplever, at deres faglighed er truet. De interne stakeholdere tror, at eksterne stakeholdere 
lægger mere vægt på formidling, og især udstilling men også skoletjeneste. Man ønsker internt, 
at fagligheden bevares i udførelsen af disse opgaver, men det synes som om det faglige niveau 
organisationen forventer af sig selv står i vejen for udførelsen. Man forklarer det med 
manglende tid til at skabe basis for ekspertrollen og andre faktorer som museets dårlige 
økonomi, samt ekstern kritik anvendes til at forklare, hvorfor museet er i en sårbar situation. 
Dermed er den faglige legitimitet afgørende for museets opfattelse af sig selv som 
museumsinstitution. 
 
Man kan her sige, at museets interne stakeholdere udtrykker at lægge vægt på en form for 
faglig legitimitet, der er bundet op på kvalitet, orden på museumsfaglige elementer som 
bevaring og registrering af genstande samt en udstillingsopbygning, der er mindre tilgængelig 
end det, som man oplever eksterne stakeholdere lægger vægt på. Museumslovens fem pinde 
kobles sammen og afspejles i museets selvopfattelse, hvilket understøttes af formuleringer i 
museets vedtægter. Museets opgave beskrives i interviews dels at være at opfylde 
museumsloven. Når man så ser på hvad man internt oplever eksterne stakeholdere forventer, er 
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det især publikumstal og formidling, som fremhæves som noget der kan stå som synlige tegn 
på museets succes. Der er her tale om synlige tegn, der står i modsætning til de bagvedliggende 
og for omverdenens usynlige arbejdsopgaver som f.eks. bevaring, registrering og konkret 
opbygningen af et fællesarkiv, som man henviser til, og dermed underbygger en faglig 
legitimitet. Dermed bliver der en spænding mellem museets ønske om at leve op til sin egen 
faglighed, vægtning af orden i forhold til museumsloven, som står over for det, at man oplever 
nogle eksterne stakeholdere lægger vægt på helt andre ting. Man kan sige, at museets interne 
legitimitet syntes styrende gennem et fokus på at opbygge et fællesarkiv og på andre måder 
have orden i forhold til museumsloven og i øvrigt at forsøge at leve op til krav fra 
Kulturstyrelsen.  
 
Den interne faglige legitimitet ses også ’være på spil’ i forhold til spændinger mellem interne og 
eksterne forventninger. Analysen har vist, at de på museet oplever en efterspørgsel efter, at 
museet imødekommer et socialt ansvar. Her er det museets bekymring, at kulturarven også skal 
passes. Disse to sættes derfor over for hinanden, og kulturarven er museets primære ansvar, 
menes der på Bymuseet. Dermed er der også tegn på en form for hierarki af interne og eksterne 
forventninger, som i eksemplet afgøres af lighed med det, som organisationens tillægger mest 
faglig legitimitet. Et andet eksempel på et lignende valgsituation eller dilemma, ses i det at man 
vægter ansvarligheden overfor sin faglighed mere end at opnå et højt publikumstal, selvom der 
opleves en ekstern forventning om højere publikumstal. Dermed tyder det altså på, at den type 
værdimæssige forankring som organisationen har, indvirker på organisationens valg, og at de 
anvendes som det, der tipper vægtskålen i tvivlsspørgsmål, eller hvor to uforenelige 
forventninger støder sammen.  
 

10.7.4 Spejling 

I den interne analyse er der eksempler på forskellige spejlinger. Man ser sig selv i den andens 
blik. Her henvises til, at museets egne folk oplever sig som et hyggeligt museum, og det er også 
en af de opfattelser, som man hæfter sig ved, når der tales om eksterne stakeholderes opfattelse 
af museet. Det interne stakeholdere opfatter ’måles’ eller ’bekræftes’ i forhold til om eksterne 
stakeholdere har samme mening. Det giver sig f.eks. udtryk i følgende udsagn fra en frivillig 
frontmedarbejder, da hun i en observation taler om museets lukning:  “Jamen jeg synes, at det er 
forfærdeligt. Det synes alle mennesker også som kommer her.  […] De kan slet ikke forstå det […] Det er 
ligegyldigt, hvem man snakker med her, ikke.” (Ri11: 250) 
 
De ansatte taler om, at de er gode til at lave udstillinger. Og de udstillinger, de betragter som 
gode, det er også de udstillinger, som folk strømmer til at se. Jeg har ikke hørt, at de har nævnt 
en god udstilling, hvor der ikke kom nogen, i stedet pointeres de ”mange besøgende og stor 
interesse”. (Ri2: 66-67) Dermed anvendes den store publikumsinteresse til at bekræfte 
museumsinspektørens egen opfattelse af, at museet er ”skide gode til at lave særudstillinger” 
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(Ibid.).  
 
Der er således en række eksempler på, at man internt har en bestemt opfattelse af sig selv, og 
man fremhæver de forskellige måder, som man oplever, at eksterne stakeholdere er enige i den 
opfattelse. Som registratoren her udtrykker det: ”Det er også det man hører fra folk - at de godt kan 
lide at komme forbi.”(Ri6: 146). Altså hvor man internt på museet starter med en opfattelse af sig 
selv, som man selv synes man er. Spejling ses i, at museets interne stakeholdere genfinder eller 
får bekræftet egne opfattelser af museet gennem oplevelser af omgivelsernes opfattelser af 
museet.  
 
En anden form for spejling er at finde i den interne analyse. Nemlig det, at de interne 
stakeholdere anvender deres egne ønsker til et museum, som udslagsgivende for, hvad de tror 
andre ønsker. Dette ses bl.a. hos den, der selv kan lide et overskueligt museum og derpå 
forventer, at Bymuseets publikum har samme præference. På samme måde henviser en anden 
til sin egen oplevelse på et andet museum og det, at hun gerne vil tages godt imod overføres til 
at også publikum på Bymuseet ønsker det samme. Dermed er der på et personligt niveau tale 
om at egne oplevelser anvendes som målestok for andre stakeholderes oplevelse og ønsker til 
museet.  
 
Det der er lidt overraskende er, at spejling tilsyneladende ikke kun finder sted i forhold til en 
persons egen oplevelse. Der er i datamaterialet flere eksempler på, at én udtrykker en holdning, 
som senere spejles som her en museumsinspektør: ”Man kan godt blive lidt bekymret for den 
århusianske byhistorie, for hvem vil betale 125 kr. for at komme ind i Den Gamle By? (udstillingsmøde 7. 
dec. 2010). I en samtale med frontpersonalet et halvt år senere genhøres næsten samme udsagn: 
”de synes, at det er så ærgerligt, at vi skal flytte, og de er, de er så bekymrede for, hvordan at det skal gå 
med byens historie og alle tingene. Og de er bekymrede for, om vi får plads nok i Den Gamle By, og - altså 
sådan i det hele taget dét der med at kunne komme til at se noget Aarhushistorie - dét bekymrer dem.” 
(Ri10: 247). Her taler begge om tilgængelighed og generel bekymring for den århusianske 
byhistorie. Her er der tale om, at to ansatte udtrykker samme holdning, og at 
frontmedarbejderen også genkender sin egen ærgrelse og bekymring hos de publikummer, som 
hun møder på museet.  
 
Endnu et eksempel på spejling ses i, at man i organisationen bemærker og tillægger det 
betydning, at omverdenen husker museets negative historik. Også selvom museets interne 
stakeholdere selv opfatter, at museet nu er i en anden situation. Museets ansatte og ledelse 
genkender ikke billedet og tager afstand fra det, men det, at de mødes af det i omverdenen gør, 
at man fastholdes (genbekræftes og derfor spejler sig) i en ekstern oplevelse af museet. Den 
kritik, som hører sammen med billedet af en negativ historik, omtaler eksternes opfattelser af 
museet som et pres, der påvirker museets ansattes måde at reagere på. Man undgår at forfølge 
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idéer i udstillingssammenhæng, fordi man frygter, at det vil skabe kritik. Dermed kan spejling 
også relateres til den modsatrettede spænding i ovenstående afsnit. Tilsyneladende indgår 
spejlinger altså som en del af den komplekse identitetsdynamik, og eksterne spejlbilleder kan 
måske reflekteres med forskellig styrke. Når de står skarpt, kan de træde tydeligt frem i 
analysens første perspektiv, som det her er tilfældet med den negative historik.   
 

10.7.5 Resonans 

En anden form for dynamik, der knytter sig til interne stakeholderes oplevelse af 
organisationsidentitet, kalder jeg resonans. Resonans betyder i denne sammenhæng, at der er 
en påvirkning, som har en følgepåvirkning, som kan mærkes. Det er som en lydpåvirkning, der 
omdannes til andre toner, når den møder omgivelserne.  
 
Jeg mener, at der er tale om resonans i flere tilfælde af den interne analyse. Her tænkes konkret 
på interne stakeholderes klare opfattelse af, at museets eksterne stakeholdere forholder sig 
kritisk til museet. For at undgå yderligere kritik censurerer museets medarbejdere sig selv. Her 
tænkes bl.a. på den situation, der beskrives, hvor personalet taler om, hvorvidt udstillingen om 
anden verdenskrig skal inkludere pigtråd. Dette afvises med henvisning til, at man ikke har 
brug for at komme på forsiden af avisen. Et andet eksempel findes i observationen fra en 
debataften på museet, hvor museet forsøger at påvirke debatten om at et stadsarkiv kunne 
placeres i forbindelse med Bymuseet. Bymuseets medarbejdere og ledelse deltog, men var 
bemærkelsesværdigt stille omkring, hvordan de ønskede fordelingen mellem arkiv og museum. 
Kun da forsamlingen debatterer, hvem der indsamler hvad, gør en museumsinspektør klart, at 
museet indsamler genstande, og at arkivet har ansvar for arkivalier og dokumenter. Man 
vælger en tilbagetrukket stil og forsøger at lade andre stakeholdere udtrykke sine holdninger. 
Hvorvidt dette hænger sammen med frygten for yderligere kritik, er der ikke direkte belæg for. 
Det kan også hænge sammen med en mere personlig oplevelse af at det kan være udfordrende 
at træde frem på scenen. At udtale sig offentligt er således et eksempel på den synlighed, som 
man oplever efterspørges af omgivelserne. Dette står over for den personlige udfordring, der 
hænger sammen med at bringe sig selv i spil. Det noteres her at det af en museumsinspektør 
opleves som udfordrende at fremstille sig selv som ekspert, fordi man skal holde ud at kunne se 
og høre sig selv. Her tænkes konkret på en museumsinspektørs gengivelse af, at det kunne 
være irriterende at høre sig selv i loop på en lokal Tv-station.  
 
Endnu et eksempel på resonans er at finde i den interne analyse. Nemlig det at man har en 
intern oplevelse af, at man taler til eksterne stakeholdere, men ikke høres. Dette er vist gennem 
bestyrelsesformandens gengivelse af, at eksterne stakeholdere ikke kan overbevises om museets 
egen fortælling (om f.eks. gode publikumstal). Der var i mine observationer et klart indtryk af, 
’at det har vi sagt, det har vi gjort, det har vi prøvet’ – underforstået ’at det er lige meget hvad vi 
gør, de hører alligevel ikke efter’.  Her tænkes også på en museumsinspektørs fortælling om de 
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byvandringer, der ligger i skuffen, og alt det faglige materiale som museet igennem årene har 
formidlet. Når museets medarbejdere og ledelse således oplever at have sagt det hele før, opstår 
der til sidst en form for apati eller stilhed. Man holder ganske enkelt op med at tale, fordi det er 
indtrykket, at det alligevel ikke nytter noget. Dette kan også hænge sammen med resonans 
mellem første og andet perspektiv: Museet siger, de ikke er særlige nok i første perspektiv. I 
andet perspektiv besvarer man dette med, at man ønsker at være og fremstå anderledes. 
Dermed er den fremadrettede tone ændret en smule, men stemmer overens med og bevarer 
altså også muligvis en oplevet barriere. På den måde indebærer resonans altså en følgevirkning, 
men også grund til eftertænksomhed: For hvornår er og kan et lille bymuseum være anderledes 
og speciel nok til ’at løfte stemmen’? Og fastholder museet sig selv i omverdens kritiske 
spejlbillede? 
 

10.7.6 Opsamling på interne dynamikker af organisationsidentitet 

Med baggrund i de fire perspektiver, som den interne analyse har fremlagt, mener jeg at have 
sandsynliggjort, at der kan tales om dynamikker i Bymuseets organisationsidentitet. Spænding 
er udtryk for det spænd, som er mellem interne og eksterne forventninger til organisationen og 
er under indflydelse af den form for legitimitet, som tillægges mest vægt. Man kan sige, at den 
interne faglighed indplaceres i et forventningshierarki og er dermed ret synlig i museets 
selvopfattelse (1. perspektiv). Omvendt ses sammenstød de steder, hvor der tales om 
modsatrettede hensyn. De forskellige typer af dynamikker tyder på at være relatererede, og det 
kan tyde på, at der italesættes en spirallignende proces noget i retning af: 

 
Figur 25. Identitetsspiral der holdes i gang af relationer mellem de tre former for dynamik 

 

Der er introduceret en række begreber, som er anvendt til at beskrive de eksempler, der er 
trukket frem. Det er muligt man kan finde andre former og undertyper. Det er også muligt, at 
man kan beskrive sammenhængen mellem dynamikkerne nærmere. 
Dette er ikke en del af afhandlingens formål, men det interessante er, at der synes at være 
sammenhæng og synes at være også interdependente relationer imellem de forskellige 
dynamikker. 

Spænding

Spejling

Resonans

Resonans

Figur X
Identitetsspiral 
der holdes i gang af 
relationer mellem 
de tre former 
for dynamik
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I dette kapitel har vi hørt meget om, hvad man internt forestiller sig om de andres 
forventninger og opfattelser af Bymuseet. I næste kapitel fremlægges de eksterne stakeholderes 
egne udtalelser om Bymuseet. 
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11. Delanalyse 2: Eksterne stakeholderes opfattelser af Bymuseet 

Her i kapitlet skal vi se på, hvordan de forskellige eksterne stakeholdere omkring museet 
forholder sig til Bymuseet. Kapitlet er afhandlingens tredje delanalyse, og der gennemgås 
derfor først hvilket design og de data, som ligger til grund for analysen. Der beskrives, 
hvorledes data er behandlet, og gentages, hvordan analyserammen fra kapitel 9 udmøntes i tre 
eksterne perspektiver af oplevet organisationsidentitet af Bymuseet. Herefter fremlægges hver 
stakeholdergruppe for sig og endelig diskuteres analysens resultater i forhold til tre former for 
dynamikker mellem stakeholdere i delanalysen. 
 

11.1 Design og data 

Analysen af de eksterne stakeholdere baserer sig på 34 kvalitative interviews af forskellig 
varighed og form foretaget i perioden maj – august 2011. I det følgende gennemgås de nærmere 
forhold omkring hver stakeholdergruppe og kriterier for inddragelse af respondenterne, der i 
analysen præsenteres som repræsentanter for forskellige stakeholdergrupper omkring museet. 
 

• Stakeholdergrupper 
Som der er gennemgået i afsnittet om stakeholderteori, er det en central del af afhandlingens 
stakeholdertilgang at undersøge eksterne stakeholderes interesser til en organisation. I forhold 
til Bymuseet i Aarhus er der på samme vis undersøgt forskellige grupper omkring museet. Det 
drejer sig om borgere i Aarhus på gaden i Aarhus, besøgende på museet, journalister, som har 
skrevet om museet i de lokale aviser, embedsmænd i kulturforvaltningen, der har haft museet 
som en del af deres arbejdsområde og politikere, der arbejder med kulturområdet i byen. 
Dernæst er der udvalgt et par af de samarbejdspartnere, som den interne analyse viste, var 
involveret i museets arbejde. Endeligt er der udvalgt direktører fra de øvrige kulturhistoriske 
museer i Aarhus, samt en repræsentant for et lokalt arkiv, som alle er rubriceret som 
konkurrenter for Bymuseet.  Hver af stakeholdergrupperne er holdt adskilt i forhold til 
interviewform, bearbejdningen af data og i fremlæggelse af resultaterne, som følger opdelingen 
af respondenterne i det følgende: 
 

• Besøgende 
Den første gruppe af eksterne stakeholdere behandles som repræsentanter for museets 
publikum. Her er der udført korte kvalitative interviews med besøgende på museet. 
Rekrutteringen af de besøgende foregik ved, at jeg på museet på to forskellige dage i maj og 
juni 2011, henvendte mig til gæster, der havde besøgt museets udstillinger. Interviews fandt 
herefter sted i museets café og varede ca. 10 minutter. Det blev forsøgt at sprede fordelingen i 
forhold til køn og alder, men det afspejles, at de besøgende disse to dage hovedsageligt var over 
60 år: 
 



 

 

211 

Kodnings- 
navn 

Dato Beskrivelse 
Bilag 

nr. s. 

Reb1 4.5 2011 Mand 65 år, pensioneret bager, Aarhus 27 341 

Reb2 4.5 2011 Mand 67 år, pensioneret bager, Viby 28 346 

Reb3 4.5 2011 Mand og kvinde, ca. 45 år, Hong Kong 29 352 

Reb4 4.5 2011 Kvinde 62 år, sosu-assistent, Aarhus 30 354 

Reb5 21.6 2011 Kvinde 61 år, arbejder på plejehjem, Aarhus 31 361 

Reb6 21.6 2011 Kvinde 60 år, opr. dekoratør, Aarhus 32 367 

Reb7 21.6 2011 Kvinde, 50 år, sproglærer med ung kursist, Aarhus 33 374 

Reb8 21.6 2011 Mand, 67 år, pensioneret tandtekniker, Aarhus 34 383 
Tabel 11. Oversigt besøgende (Reb: Respondent ekstern besøgende) 

 
Der er anvendt en semistruktureret spørgeguide (bilag 62, s. 925). Formålet var at afdække den 
besøgendes oplevelse af og deres forventninger til museet. Spørgeguiden var opdelt i to temaer. 
Det første omhandlede de besøgendes forventninger i forhold til besøget på museet og det 
andet deres forventninger til, hvilke opgaver et bymuseum varetager, og dermed altså hvilken 
funktion og opgave de besøgende forventer af et bymuseum. 
 

• Borgere på gaden 
For at høre opfattelser af museet og forventninger til museet fra andre borgere i Aarhus, blev 
der gennemført korte interviews af ca. 10 minutters først i august 2011. Dels på byens torv og 
dels ved og i en nærliggende café. Udvælgelsen af de ni respondenter var styret af at dække en 
så bred aldersgruppe som muligt. Respondenterne skulle være bosiddende i Aarhus, hvilket er 
gældende for de følgende: 
 

Kodnings- 
navn Dato Beskrivelse 

Bilag 

nr. s. 
 
Reib9 

 
10.8.2011 

 
Kvinde 27 år, cand. merc. Har aldrig været på bymuseet. 35 392 

Reib10 10.8.2011 
 
Kvinde ”sidst i 40’erne”, pædagog, har været en gang på 
Bymuseet for 5-6 år siden. 

36 395 

 
Reib11 

 
10.8.2011 

 
Mand 80 år, handelsuddannet, har besøgt Bymuseet. 37 398 

Reib12 10.8.2011 
 
Mand 30 år, HH og udlært elektriker, ”går aldrig på museum”. 
Mener at have været på Bymuseet som 8-årig med sin farmor. 

38 404 

 
Reib13 

 
10.8.2011 

 
Mand 24 år, studerende på journalisthøjskolen, udlært tømrer, 
har været i foyeren på Bymuseet ved en fejltagelse, da de skulle 
besøge Den Gamle By og har ikke besøgt museets udstillinger. 

39 407 

 10.8.2011 Mand 35 år, cand. mag. Kender ikke til Bymuseet. 40 412 
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Reib14 
 
Reib15 10.8.2011 Kvinde, 24 år, læser kunsthistorie, har ikke været på Bymuseet. 41 416 

Reib16 10.8.2011 
Kvinde 73 år, kontorudd, pensioneret, har set udstilling om 
60’erne på Bymuseet ved åbningen af den nye bygning og har 
ikke været der siden. 

42 422 

 
Reib17 
 

 
10.8.2011 
 

Mand ”over 60”, håndværkerudd. Har drukket kaffe i caféen, 
men ikke set udstillingerne på Bymuseet. 43 427 

Reib18 
 
10.8.2011 
 

Kvinde 65 år. Uddannet forsorgspædagog.  
Har bl.a. arbejdet som rejseleder. 44 435 

Tabel 12. Oversigt over respondenter på gaden (Reib: Respondent ekstern i byen) 

 
Der er anvendt en semistruktureret spørgeguide (bilag 62, s. 926)  med henblik på at undersøge 
respondentens kendskab til og indtryk af Bymuseet. Der blev også spurgt til, om vedkommende 
var museumsgænger, og hvilke arbejdsopgaver de forventede Bymuseet varetog. Der er tale om 
en kort spørgeguide med to overordnede temaer. For det første den besøgendes oplevelse af 
Bymuseet og dernæst deres forventninger til Bymuseets funktion og opgave. 
 

• De øvrige stakeholdergrupper 
De øvrige respondenter adskiller sig fra det ovenstående, idet der er gennemført længere 
interviews med journalister, politikere, embedsmænd, samarbejdspartnere og konkurrenter. 
Hvert interview varede omkring 1 - 1,5 time. Spørgeguiden var igen tematisk opbygget og med 
afsluttende tilrettede fagrelevante spørgsmål til hver gruppe. Spørgeguiden er opbygget efter 
følgende tre temaer: 
1. Respondenternes beskrivelse af deres oplevelse af Bymuseet og erfaring med museet, 
2. Forventninger til et bymuseum og Bymuseet særligt i forhold til, hvilke funktioner og 
arbejdsopgaver museet forventes at varetage, 
3. Respondenternes oplevelse af interdependens og betydning af andre stakeholderes 
holdninger til museet, og hvorvidt dette har påvirket respondentens oplevelse af Bymuseet.  
 
Interviewguiden er vedlagt (bilag 63, s. 927). Respondenterne blev rekrutteret via opsøgende 
mails, hvor projektet og formålet med interviewet blev forklaret (bilag 64, s. 927). En af 
embedsmændene bad om at få spørgeguiden tilsendt på forhånd, men generelt kendte 
respondenterne ikke spørgsmålene på forhånd.  
 
I det følgende redegøres for disse øvrige stakeholdergrupper. 
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• Journalister 
Der er udvalgt to lokale journalister på baggrund af deres interesse for museet, som blev tydelig 
i medieanalysen. I artikler fra Jyllands Posten Aarhus (JP Aarhus) og Aarhus Stiftstidende var 
det særligt en redaktør, som skrev indlæg og ledere om Bymuseet: 
 

Kodnings- 
navn 

Dato Beskrivelse 
Bilag 

nr. s. 

Rej19 2.5.2011 Redaktionschef og leder, JP Aarhus 
 
45 

 
447 

Rej20 18.7.2011 Redaktionschef og leder, Aarhus Stiftstidende 46 483 

Tabel 13. Oversigt over journalister (Rej: Respondenter ekstern journalister) 

Interviewet foregik dels på Jyllandspostens hovedkontor i redaktionschefens kontor og på en 
café i nærheden af Aarhus Stiftstidendes lokaler. 
 

• Politikere og embedsmænd 
Der er udvalgt lokale politikere og embedsmænd ud fra et kriterium om, at de skulle have 
kulturområdet som en del af deres arbejdsområde, at de havde en vis berøringsflade med 
Bymuseet og, at man på Bymuseet havde bemærket deres aktiviteter. Endvidere er der søgt at 
opnå en vis spredning i et politisk og kommunalfagligt spektrum, således at flere politiske 
partier er repræsenteret. I forhold til det kommunalfaglige område er Kultur og Borgerservice 
repræsenteret, ligesom der deltog en økonom, som var involveret i den kommunale rapport om 
Bymuseets fremtidsscenarier og andre embedsmænd indenfor kulturområdet. Listen over 
respondenter, der er politikere og embedsmænd ved Aarhus Kommune er: 
 

Kodnings- 
navn 

Dato Beskrivelse 
Bilag 

nr. s. 

Repe21 3.5.2011 Scient. pol., analytiker i Kultur og Borgerservice 47 506 

Repe22 5.5.2011 Forvaltningschef/sekretariatsleder i Kultur og Borgerservice 48 537 

Repe23 6.5.2011 Kulturdirektør i Kulturforvaltningen 49 560 

Repe24 6.5.2011 
Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, 
valgt for Det Konservative Folkeparti 

50 583 

Repe25 17.5.2011 
Socialdemokrat, ordfører på kulturområdet samt medlem af 
kulturudvalget i Aarhus Kommune 

51 599 

Tabel 14. Oversigt over embedsmænd (grå felter) og politikere (hvide felter)  (Repe: Respondent ekstern politikere 

og embedsmænd) 

Interviews fandt sted på respondenternes kontor eller i et mødelokale på deres arbejdsplads. 
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• Samarbejdspartnere 
Bymuseet arbejdede med en række forskellige samarbejdspartnere, og der er udvalgt 
samarbejdspartnere med forskellige berøringsflader til Bymuseet. For det første er der medtaget 
bidragsydere til museets udstillinger i form af lederen af den kunstnergruppe, som leverede 
kunstværker til museets udstilling ‘Af Lyst eller Nød’ og lederen af Byhistorisk Fond (der 
havde kontor i museets bygning), som skrev bogen bag museets særudstilling om byens 
industri. Dernæst samarbejdspartnere fra museets venneforening og et medlem af Bymuseets 
bestyrelse. Dermed ser listen af de udvalgte samarbejdspartnere således ud: 
 

Kodnings- 
navn 

Dato Beskrivelse 
Bilag 

nr. s. 

Res26 13.4.2011 
Leder af Global Art Work og leder af den kunstnergruppe, der 
bidrog til udstillingen ‘Af Lyst eller Nød’ 

52 617 

Res27 29.4.2011 Leder af Aarhus Byhistoriske Fond 53 646 

Res28 11.5.2011 Formand for Bymuseets venneforening 54 685 

Res29 26.6.2011 
Medlem af bestyrelsen for museets venneforening. 
Sekretariatschef i Nordea Fonden 

55 718 

Res30 27.6.2011 Bestyrelsesmedlem, indvalgt som tidligere leder af byens 
hovedbibliotek. Forvaltningschef i Kultur og Borgerservice, 
Aarhus Kommune. 

56 748 

Tabel 15. Oversigt over samarbejdspartnere (Res: Respondent ekstern samarbejdspartner) 

 

• Konkurrenter 
Denne gruppe udgøres her af direktører fra tre andre kulturhistoriske museer i Aarhus og en 
repræsentant fra et lokalarkiv: 

Tabel 16. Oversigt over konkurrenter (Rek: Respondent ekstern konkurrent) 

Alle de ovenstående stakeholdere er benævnt eksterne stakeholdere ud fra et kriterium, om 
respondenten i interviewet gav udtryk for, at respondenten opfattede sig selv som en del af 
Bymuseet. Alle på ovenstående liste omtaler museet i tredjeperson. Det vil kunne diskuteres om 
bestyrelsesmedlemmer af museets venneforening er ’indenfor’ eller ’udenfor’ museets 

Kodnings- 
navn 

Dato Beskrivelse 
Bilag 

nr. s. 

Rek31 16.5.2011 Styrelsesmedlem af lokalhistorisk arkiv 57 765 

Rek32 14.4.2011 Direktør for Moesgård Museum 58 823 

Rek33 15.4.2011 Direktør for Den Gamle By 59 864 

Rek34 10.8.2011 Direktør på Kvindemuseet 60 897 
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organisation, men igen omtaler respondenterne hovedsageligt museet i distanceret 
tredjeperson, hvilket altså danner det primære argument for at placere dem her. 
 
Ud over interviews er analysen også influeret af to skriftlige dokumenter, som har fungereret 
som baggrundsviden. Dels den analyserapport som Aarhus Kommune udarbejdede omkring 

fremtidsscenarier for Bymuseet72 og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet73. Derudover 
har jeg læst og arkiveret andre eksterne stakeholderes omtaler af Bymuseet, der var 
tilgængelige på nettet i observationsperioden, men ingen af disse refereres i fremlæggelsen. 
 
Alle interviews er transkriberet ad verbatim. Der er vedlagt kodeskemaer over anvendte citater 
i analysen (bilagskemaer A-F bagerst i afhandlingen). De samlede bilag er tilsendt 
bedømmelsespanelet for afhandlingen. 
 
  

                                                        
 
72

 Udarbejdet af Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune 2010: 
http://filer.aarhuskommune.dk/filer/Bymuseet/Endelig%20rapport.pdf (senest tilgået 8.12.2013) 
73

 Udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen i 2006: 
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/museer/Aarhus_Bymuseum.pdf (senest tilgået 
8.12.2013) 
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11.2 Fremgangsmåde i analysen – kodning af interviewdata 

Analyserammen fra kapitel 9 er anvendt som grundlag for kodningen af interviews med de 
eksterne stakeholdere: 

 
Figur 26. Tre eksterne perspektiver på opfattet organisationsidentitet 

 
De tre spørgsmål i modellen har fungeret som arbejdsspørgsmål og beskriver hver et perspektiv 
af stakeholdergruppens opfattelse af Bymuseet. Konkret er der set efter udsagn, som de 
følgende: 
 
1.  Hvordan beskriver eksterne stakeholdere museet? 
Her ses f.eks. efter respondenters beskrivelser af museet, af udstillinger, medarbejdere og hvad 
man oplever, at museet arbejder med. (Eksempler: Jeg synes de er …, de er ikke…, museet 
har…, museet har ikke…). Det primære sigte med dette første perspektiv er at tegne et billede af 
de forskellige stakeholderes beskrivelse af museets identitet. 
 
2. Hvordan ville eksterne stakeholdere gerne have, at museet skulle være? 
Der fokuseres her på, hvorledes eksterne stakeholdere beskriver, hvad og hvordan de ønsker 
organisationen skulle være. Gennem dette spørgsmål til interviewdata forsøges at afdække de 
eksterne stakeholderes forventninger til Bymuseet. (Eksempler: Jeg synes de skal…, jeg lægger 
vægt på, museet kunne/burde/skulle…). Her er særlig fokus på at identificere, hvilke 
forventninger og ønsker til museets opgave og funktion i lokalsamfundet. 
 

OPFATTET 
ORGANISATIONS-

IDENTITET

1. 
Hvordan beskriver 
eksterne stakeholdere 
organisationen?

2. 
Hvad tror 
eksterne stakeholdere
andre mener om 
organisationen?

3. 
Hvordan ville eksterne 
stakeholdere gerne 
have organisationen 
skulle være?
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3. Hvad tror eksterne stakeholdere, at andre eksterne stakeholdere mener om Bymuseet?  
(Eksempler: andre synes, andre ønsker, folk mener…). Her er fokus på at identificere, hvilke 
andre stakeholdere der nævnes, hvilke interesser man mener de har, og om der er 
interdependens og påvirkning af respondenternes opfattelse af museet. 
 
De 34 interviews er efter grundige gennemlæsninger kodet på følgende måde. Først en åben 
kodning, som gav et generelt overblik over, hvad der blev talt om i forhold til Bymuseet. 
Dernæst en selektiv kodning med de tre arbejdsspørgsmål, som fyldte mest. Under hvert 
arbejdsspørgsmål er der løbende dannet en række dimensioner, og søgt at finde samlende 
kategorier for dimensionerne.  
 

• Kodningseksempler  
Her illustreres, hvorledes kodningen af datamaterialet er gennemført for hvert af de tre 
perspektiver af arbejdsspørgsmål. Det første perspektiv skal for hver stakeholdergruppe vise, 
hvorledes respondenterne beskriver museet. Jeg har derfor ledt efter beskrivelser af Bymuseet, 
og for embedsmændenes vedkommende udmøntes der tre kategorier: Organisationen, museets 
udstillinger og aktiviteter samt museets funktioner. Under ’organisation’ er der placeret 
udsagn, der beskriver museets personale som ildsjæle, og at man har haft ”et glimrende 
samarbejde” (Repe22: 541). Ledelsen beskrives, ligesom en embedsmands beskrivelse af 
bygningen og dens placering, og det at bygningen er endt med ”[…] at komme lidt tilbage som 
en boomerang – i nakken på dem med det store flotte hus, som har stået og været lidt for tomt” 
(Repe 22: 551-552). Museets profil beskrives som svag og usynlig, og man sammenligner museet 
med andre museer. Således fortsætter dimensionerne, og ’organisation’ forstås altså som en 
bred kategori, som altså både omfatter beskrivelser ’inde i’ og konteksten omkring 
organisationen. På den måde dannes et billede af respondenternes forskellige beskrivelser af 
museets organisation, som også omfatter respondenternes vurderinger, og de betydninger, de 
tillægger deres beskrivelser. 
 
For det andet perspektiv, er der set efter de ønsker, som stakeholdere italesætter overfor 
museet.  Dette illustreres med følgende lidt mere tvetydige eksempel fra en af journalisterne: ” 
[…] et museum kan kun overleve, hvis […] det har en berettigelse. Og den berettigelse skal det 
ligesom bevise hele tiden overfor omgivelserne. Altså politikerne skal mere eller mindre være 
bange for, hvad der sker, hvis de lukker sådan et museum.” (Rej27:  Dette citat kunne både 
placereres under første perspektiv, fordi det er en beskrivelse af museet, men idet der omtales 
en ønsket tilstand, som respondenten giver udtryk for, at museet burde have opbygget, placeres 
det under det andet perspektiv, fordi respondenten beskriver museet, som han ville ønske det 
var; nemlig at det havde en status, hvor det var i stand til løbende at vise sin berettigelse over 
for byens politikere. På den måde har kodningen været en afvejning mellem især disse to 
perspektiver. Her har den overvejende distinktion været, at når omtalen går på noget museet 
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ikke er, men som respondenten ønsker, er det placeret i det andet perspektiv. Dette er gjort for 
at mindske antallet af gentagelser, men fordi første og andet perspektiv på denne måde kan 
hænge ret tæt sammen, forekommer der også gentagelser.  
 
Det tredje perspektiv omhandler, hvad respondenterne udtrykker om andres holdninger og 
interesser i museet. Det fremtræder som det mest enkle perspektiv, da citaterne er inddelt efter 
de forskellige stakeholdergrupper, som de handler om. Igen forekommer der gentagelser, især 
fordi respondenterne i nogle tilfælde beskriver, at andre mener det samme som dem selv. Dette 
perspektiv viser også, hvorledes respondenterne selv påpeger dynamik mellem 
stakeholdergrupper, som det f.eks. ses ved en politikers udtalelse om, ”at hvis borgerens 
interesse havde været større, så havde vi ikke nedlagt Bymuseet” (Repe24: 591). Dette citat er 
placeret under stakeholdergruppen ’borgere’, fordi det illustrerer, at politikeren tror, at 
borgerne har en begrænset interesse i museet. Også selvom det er også relevant, at politikeren 
med sit citat udtrykker, at politikere har været påvirkede af deres opfattelse af niveauet for 
borgeres interesse i Bymuseet. Men her bliver det udslagsgivende, at det handler om at 
afdække, hvilke stakeholdere respondenter ’ser’ i forhold til Bymuseet. Men den type af citater 
har betydet, at der også fremlægges, hvordan respondenter taler om sin egen gruppe af 
stakeholdere og deres interesser. F.eks. taler embedsmænd om, hvad der er generelt er vigtigt 
for embedsmænd, og hvordan de internt påvirker hinandens holdninger. Her er det altså ikke 
kun respondentens personlige holdninger, men mere noget respondenten udtrykker, som 
kendertegner sin egen stakeholdergruppe som helhed.  
 
Kodningen af citater og det at placere citater i bestemte dimensioner er et afgørende niveau i 
analysen. For at højne gennemsigtigheden er der for den første stakeholdergruppe medtaget 
kodningsskema med citater umiddelbart efter fremstillingen af resultater, mens de for de 
efterfølgende stakeholdergrupper er placeret bagerst i afhandlingen (Bilag A – F).  
 

• Forbehold og afgrænsning 
Denne delanalyse viser, at de eksterne stakeholdere forholder sig noget anderledes til Bymuseet 
end de interne stakeholdere. Der er her et tidsaspekt, som skal nævnes, for hvor den interne 
delanalyse baserede sig på data fra hele observationsperioden med interviews foretaget på et 
tidspunkt, hvor man ikke kendte til, at museet ville blive lukket. Interviews med de eksterne 
stakeholdere har fundet sted i den sidste del af observationsperioden (og enkelte også 
umiddelbart efter, at museet er lukket), hvor museets fremtid altså var kendt. Dette fører måske 
til, at især de eksterne respondenter ofte beskriver museet ud fra, hvad museet gjorde, og hvad 
de burde have gjort anderledes for måske at have undgået lukning. Også i forhold til de 
besøgende er dette tidsaspekt et forbehold, idet museet i maj - juni 2011 havde udstillinger i alle 
udstillingsrum, hvilket ikke var tilfældet i starten af observationsperioden. Jeg har løbende 
gennem hele perioden observeret og talt med gæster på museet, hvorfor jeg vurderer, at de 
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besøgende, som jeg gennemførte deciderede interviews med, var mere positivt indstillede 
overfor museets udstillinger, end hvis interviews med besøgende var udført tidligere i 
observationsperioden, da der var færre udstillinger. 
 

11.3. Analyseresultater 

I det følgende skal vi se nærmere på analyseresultaterne for hver af de udvalgte 
stakeholdergrupper. Besøgende er den første stakeholdergruppe, og resultatet fremstilles med 
en oversigt over kategorier og dimensioner, der gennemgås i en beskrivende tekst som er 
baseret på den inddeling, som efterfølgende illustreres i kodningsskemaer. Samme 
fremgangmåde er benyttet for de øvrige stakeholdergrupper; borgere i byen, journalister, 
embedsmænd og politikere, samarbejdspartnere og konkurrenter. Her er kodningsskemaerne 
mere omfattende og, som nævnt, placeret i bagerst i afhandlingen, mens udsagn fra 
respondenterne er medtaget i citatform i den fremlæggende tekst. Til sidst i kapitlet diskuteres 
dynamikker indenfor og mellem de forskellige stakeholdergrupper.  
 

11.3.1 Besøgende 

Interviews med besøgende på Bymuseet viser, at de i deres beskrivelse af museet har fokus på 
følgende emner: 

 
Figur 27. Samlet oversigt over tre kategorier af beskrivelser af museet  med tilhørende dimensioner.  

 

 

 

 

- Museet som rum 
- Placeringen af museet 
- Bygningen 
- Oplevelse af personalet 
- Før dagens besøg 

 

- Positive beskrivelser 
- Negative beskrivelser 
- Skaber dialog og eftertænksomhed 
- Giver indblik i relationers historie 
- Overrasker 

- Skaber identitet  
- Formidler og tilgængeliggør byens 

historie for borgerne 
- Relaterer byens historie til nutid og 

fremtid 
- Et rart sted 

Oplevelse	  af	  museet	  

Museets	  udstillinger	  

Museets	  funktion	  
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11.3.2  Hvordan beskriver besøgende museet? 

Her fremlægges de tre kategorier  for besøgendes beskrivelser af Bymuseet. 
 

• Museets lokalitet 
Når de besøgende bliver bedt om at beskrive museet, beskriver de deres oplevelse af museet 
som lokalitet. De trækker her oplevelsen af museet som rum frem og hæfter sig ved, at det er 
hyggeligt, dejligt, lyst, åbent og et smukt sted, der kombinerer nyt og gammelt byggeri, hvilket 
bidrager til en god oplevelse. De besøgende nævner også museets placering ved åen som dejlig. 
Altså at det samlet set er en æstetisk oplevelse at besøge museet. Den æstetiske oplevelse af 
bygningen og den måde, hvorpå museet viser billeder fra museet i sit markedsføringsmateriale, 
anføres at have haft betydning for, at nogle besøgende har valgt at besøge museet, ligesom 
annonceringen med udsalg i butikken har haft betydning for besøget. Nogle besøgende 
beskriver, hvordan de passerer museet i hverdagen og tænker over, hvad der mon foregår 
derinde. Ellers angiver de, at de mest har hørt om konflikten på museet, som generelt har 
forekommet nogle besøgende at være lidt antikvarisk og uinteressant. 
 
Kodningsskema: 

Dimensioner Kategori: Oplevelse af museet 

Besøgendes 
beskrivelse af 
museet som rum 

- Meget åbent (Reb4: 379),  hyggeligt her (Reb6: 372), dejligt at gå rundt her (Reb7: 
276), man kan sidde og nyde at det er lyst (Reb8: 387), smukt sted. (Reb2: 347), - i 
tvivl om, om det også er funktionelt. […] Sådan arealudnyttelsen.[…] Men det er jo 
en æstetisk oplevelse at være her […] Det er jo en bygning ovenpå en gammel 
bygning. […] Det er jo det, der giver den gode oplevelse. (Reb2: 350) 

Placeringen af 
museet 

- ligger så dejligt her. (Reb4: 379), placeringen i forhold til åen. Det er jo genialt. Det 
bliver jo ikke dårligere af, at Ceres-grunden er blevet åbnet op. (Reb2: 350) 

Bygningen - jeg har været her til arrangementer, […] fordi at jeg kan godt lide bygningen. (Reb7: 
378), flot hus, og formentlig velegnet. (Reb2: 350) - Because we saw the architecture, 
the plan of the city, the city planning. We are interested in the city planning. It is 
beautiful. (Reb3: 353) 

Personalet på 
museet 

- man følte sig virkelig velkommen, når man kom ind (Reb4: 358) - Det var faktisk 
rart at møde dem. De gav os et lille kort. Jeg synes, at det var en god information og 
en god service. (Reb5: 365) - De er meget imødekommende. Man kan sige, at de 
tænder lidt på at fortælle historien. (Reb2: 350) 

Før dagens besøg 
 

- det har altid forekommet mig lidt antikvarisk eller sådan lidt, måske lidt 
uinteressant (Reb7: 378), - den der interne ballade, der har været. Det er egentlig 
mest dét, jeg har hørt om. (Reb4: 355) - havde læst, at der var halv pris på 
brugskunsten, og fordi at jeg har været herinde tidligere og set, at der var mange 
spændende ting. (Reb6: 369) - Jeg tager bus nr. 18 forbi her.[…] Jeg kigger. Hvad 
laver I herinde? (Reb7: 380) 

Tabel 17. Oversigt over dimensioner af museets lokalitet. 
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• Museets udstillinger 
Når de besøgende beskriver museet, så fortæller de først og fremmest om museets udstillinger. 
Nogle mener, det er interessant, spændende og sjovt at se udviklingen i byen, og hvordan den 
så ud engang. Men det kalder på mere, og de efterspørger mere om byens historie. Nogle 
besøgende er derfor skuffede over museets udstillinger og synes det er pinligt, at museet har 
arbejdet for langsomt med opbygningen af museets udstilling. Museets udstilling ’’Af Lyst eller 
Nød’’ deler de besøgende. De, der er interesserede i emnet, synes den er vedkommende, og 
andre fremhæver den, som noget der går imod deres forventninger om at se det gamle Aarhus. 
Men samlet set viser de besøgendes beskrivelser af museets udstillinger, at de lægger vægt på, 
at den skaber dialog og eftertænksomhed hos dem. Det kobles til, hvorvidt museet lever op til 
den besøgendes forventninger. De besøgende beskriver, hvordan de taler med dem de følges 
med, om det de ser og overraskes over, hvor hurtigt udviklingen går. De husker tilbage på det, 
der var engang med en vis vemod. Besøgende beskriver, at de genkender og sammenkobler 
udstillinger med deres egen erindring af byen. De bruger dermed udstillingen til at se og 
fortolke deres egen historie, byens historie men også deres relationers historie. 
Endeligt er der en dimension, som viser, at man overraskes af udstillingens fortælleform, hvor 
der anvendes personlige historier til at vise byens historie. Overraskelser italesættes positivt af 
de besøgende.  
 
Kodningsskema: 

Dimensioner: Kategori: Museets udstillinger 

Positive 
beskrivelser 
 

- sjovt at se alt det der som er sket nede på havnen, alt det der er lavet om. (Reb1: 344), - at 
se de ting fra Aarhus […] de gamle billeder […] Det er rigtig interessant. (Reb7: 376), - det 
er spændende. […] en relevant […] udstilling (Reb2: 347-348), viklen [i Lyst eller Nød] på 
dét der med at komme her af den ene eller den anden grund […] er rigtig fængende og 
engagerende. (Reb7: 378), det lever op til de forventninger, jeg havde til et bymuseum. 
(Reb5: 365) 

Negative 
beskrivelser 

- kalder på mere […] Ja, flere genstande. (Reb2: 347-348), Jeg troede egentlig, at der var lidt 
mere (Reb1: 343), det er jo ikke en permanent udstilling […] jeg havde troet, at det var 
mere sådan med Aarhus' historie (Reb7: 377) - jeg havde den forventning, at der skulle 
trykkes på nogle knapper dér, hvor jeg pludselig kom til at tænke på noget, jeg ikke havde 
tænkt på i mange år. […] jeg havde måske troet, at der havde været endnu mere af det 
gamle stof. (Reb4: 356) - Det var nok ikke lige den slags udstilling, jeg havde forventet med 
det her, men jeg kan godt se idéen i [… ‘Af Lyst eller Nød’]. […] Men når man kommer her 
første gang, så synes man, at den fylder forholdsvis meget i forhold til dét, at jeg kom for at 
se. (Reb4: 358) - lidt skuffet over, at de har arbejdet meget langsomt med udstillinger. Jeg 
havde forventet noget mere af udstillinger i Aarhus. Det er pinligt. (Reb8: 385) 

Skaber dialog 
og 
eftertænksom
hed om den 
besøgendes 

- vi fik en god snak om, at sådan var det også  […]  (Reb4: 356) - det har været dejligt at gå 
herinde og sådan dét der: "Nej, kan du huske det?” (Reb5: 365) - vil være fantastisk at have 
børnebørn med og kigge på ting fra gamle dage og få gode snakke om det. (Reb7: 378) - Jeg 
synes jo ikke, at det er fordi, at man er så gammel, vel, men altså - gud, dét kan jeg godt 
huske, da tingene så sådan der ud, ikke også! Hvor meget forandret der er i dag. Hvor 
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egen historie hurtigt udviklingen går, ikke også! Hvor man sådan […] ligesom "flyder med" ikke? (Reb5: 
363) - jeg kan jo huske Aarhus fra industriby til vidensby [et tema i udstillingen], at det 
faktum, at der faktisk ikke er nogle industrivirksomheder i Aarhus længere […]. Dvs. at 
vidende arbejdspladser har overtaget industriarbejdspladserne. (Reb2: 347) - at se 
Hammelbanen, hvordan de gjorde det dengang, nu kører togene jo i fuld fart, og det er jo 
helt til København. Da var det jo hyggeligt, at man lige kunne tage til Hammel. Det er 
sådan noget, man godt kunne tænke sig at bevare, men det kan jo ikke lade sig at gøre i 
dag - det går jo alt for stærkt. [griner] (Reb1: 344) 

Giver den 
besøgende 
indblik i 
deres 
relationers 
personlige 
historie 

- Vi har Therese som kommer fra Congo, og der var nemlig en kjole fra Congo. Men hun er 
så ikke med i dag. (Reb7: 377) - Jeg arbejdede med ældre mennesker, og vi kom ind til 
udstillingen her bagved os med alle de der gamle fabrikker. De [gamle] talte om, hvem der 
havde været dér, og hvordan at de beskrev deres arbejdspladser dengang. (Reb5: 356) - det 
[…] om […] centralværkstedet, og det er jo faktisk meget interessant, ikke - fordi ham 
kammeraten der sad derovre, han har jo arbejdet [der] (Reb1: 343) - vores søn, han var i 
lære nede på flydedokken, da den gik konkurs, og så er det også lidt spændende at se 
resterne af det […] så føler man ligesom lidt ekstra tilknytning til sådanne nogle ting. 
(Reb6: 370- 371) 

Overasker - der skulle jo netop gerne være en overraskelse, når man kommer på Bymuseet. […] Og 
det kunne jeg også se, at man er meget bevidst om. Jeg har faktisk ikke set dén der 
udstilling om museerne ovenpå før. Og det er jo en spændende tilgang til at filtre 
menneskerne ind som personer […]. Det er jo sådan ikoner fra deres tid. […]. (Reb2: 348) - 
Fantasien [overrasker…] Jeg får lyst til at læse historierne. (Res7: 378) - det der nok 
overrasker mig, det er nok alligevel, hvor hurtigt udviklingen [generelt i byen] går! (Reb5: 
363) 

Tabel 18. Oversigt over dimensioner i kategorien ’museets udstilling’. 

 

• Bymuseets funktion og opgave 
Den næste dimension er dannet af besøgende beskrivelser af Bymuseets funktion og opgave. De 
oplever, at et bymuseum giver identitet til byen. Museet er et sted, som gennem forskellige 
former for formidling tilgængeliggør byens historie for borgerne, gerne på en måde der trækker 
tråde fra fortid og nutid til byens fremtid. Museet viser byens udvikling på en måde, som får 
den besøgendes personlige minder frem, men som også forklarer udviklingen i byen. Museets 
funktion for de besøgende er altså, at de viser, hvilken by Aarhus er, men også at være et rart 
sted, hvor man kan få en kop kaffe og dernæst se museets særudstillinger.  
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Kodningsskema:  

Dimensioner: Kategori: Bymuseets funktion og opgave 

Skaber 
identitet 

- Jeg tænker sådan set som helhed, at det giver meget identitet til byen. Det er byens 
identitet […] ligesom vi har Musikhuset og andre kulturting, så har vi altså også et sted, 
hvor vi viser vores by. […] Det er også en genkendelse. Og det er jo dét som i høj grad er 
identitetsskabende. (Reb2: 347-48) - man interesserer sig jo for Aarhus. Jeg er barnefødt 
her i Aarhus, så. Det er derfor. (Reb8: 384-85) 

Formidler og 
tilgængeliggør 
byens historie 
for borgerne 

- Det er den der funktion med at udbrede, udstille og synliggøre byens liv. […] 
formidlingsopgaven […] altså laver byvandringer - eksempelvis herfra, og 
foredragsvirksomheder og vel også redigere noget af meget af det der materiale, så det 
bliver tilgængeligt, for der ligger formentlig rigtig meget materiale. Det skal jo 
tilgængeliggøres for folk. Man kan jo ikke bare kaste det ud.. ja det kan man godt, men 
så er det jo for forskere. (Reb2: 349) 

Relaterer 
byens historie 
til nutid og 
fremtid 

- [Et bymuseum] skal selvfølgelig gerne have fortiden med, men den skal ikke fortabe 
sig i den . […] så dejligt med den udstilling om immigration [der] kombinere[r] […] 
fortid, nutid og fremtid. Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvad kan byen udvikle sig til? 
(Reb7: 378) - meget gerne dét med at tage det nutidige med, de små kulturelle og 
kunstneriske ting som er med. […] Nu f.eks. lige dén der pudesamling [broderet af 
indvandrerkvinder] - den er da fin. [men det vigtigste er den ældre tid] (Reb6: 371) 

Viser og 
forklarer 
byens/ 
personens 
udvikling 

- Bare kigge hvordan Aarhus er. ( Reb7: 377 [tilflytter]) - meget vigtigt, at vi […] er klar 
over de rødder vi har. […] altså byens historie […] Hvorfor er Aarhus blevet til den by, 
den er? […] Og at man har, det kan jeg se, haft rigtig meget industri inde i midten af 
byen, ikke også. Og nu er det udenfor byen - og hvorfor sker det? (Reb4: 364) - At sætte 
et sprog på.[…] Det mangler man som voksen. […] Billeder på det. (Reb7: 380) 

Et rart sted - et sted, hvor vi kan komme ind og få en kop kaffe, og hvis de har en særudstilling og 
sådan nogle forskellige ting. (Reb8: 385) 

Tabel 19. Kodningsskema for kategorien ’Bymuseets funktion og opgave’ 
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11.3.3 Hvordan ville besøgende gerne have, at museet skulle være? 

I interviews med de besøgende er der beskrivelser af, hvordan de gerne ser museet skulle være. 
Her handler det primært om museets udstillinger, de funktioner man gerne ser museet udfylder 
og andre ønsker til museet: 
 

 
Figur 28. Oversigt over besøgendes beskrivelser af, hvad museet skulle være. 

 

• Forventninger til museets udstillinger 
Når de besøgende beskriver, hvordan de ønsker, museet skulle være, koncentrerer udtalelserne 
sig om museets udstillinger. For det første handler det om flere genstande, mere om Aarhus’ 
historie og udviklingen af Aarhus i en større udstilling, men man savner også udstilling af 
arkæologiske fund fra byen. Formidlingsformen skal være mere levende, hvor man kan røre 
ved genstande. Formidlingen af udstillingen må gerne hjælpe den besøgende til at se den røde 
tråd. Altså en mere tilgængelig formidlingsform, hvor f.eks. fremmeord forklares. I forhold til 
indholdet i udstillingerne, skal der være beskrivelser af kvarterer og opstilling af interiør. 
Udstillingerne skal tegne streger op til i dag: ”hvad der sker i byen og hvad der gør Aarhus til 
det den er”(Reb7: 377). 
 
Kodningsskema:  

Dimensioner   Kategori: Museets udstillinger 

Genstande - det man så godt kunne ønske sig, der er noget mere af det (Reb: 348) - de forskellige 
udgravninger, vi har haft her i Aarhus, […] de skulle være udstillet på Bymuseet. (Reb8: 
386) 

Formidlings-
formen 

- Ja, og gøre det levende på forskellige måder (Reb6: 370-371) - Altså ikke bare plakater, 
men også mere sådan opstillinger om det. […] hvor man virkelig kan se. Og prøve at 
røre og sådan noget. (Reb4: 357) - lige som man kommer ind, hvor hele byen inden for 
ringgaden er lavet i små klodser. Den virker meget uoverskuelig […] Så lige der hvor 
man prøver at .. så går man videre, fordi at det er for uoverskueligt og giver ikke helt en 
rød tråd. (Reb4: 359) - Der var et ord, jeg ikke forstod. […] Migration! […] Og jeg tænkte: 
"Ved alle dét? Er det bare mig, der ikke ved det?". […] Men så kunne der godt lige have 
været en lille forklaring bagefter (Reb5: 365-366) 

- Fremtiden 
- Fri adgang 
 

- Genstande 
- Formidlingsformen 
- Indholdet 

 

- Inspirere 
- Katalysator for hukommelsen 
- Bevare 
- Udtrykke min historie 
- Fri adgang 

Forventninger	  til	  museets	  
udstillinger	  

Forventninger	  til	  
funktion	  og	  opgave	  

Andre	  ønsker	  til	  bymuseet	  
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Indholdet 
 

- hvor man havde beskrevet kvarteret. Hvem der boede i de kvarterer dér. […] Sådan 
lidt mere historisk  […] måske også have vist, hvordan at folk boede dengang. […] 
(Reb4: 357) - tegne nogle streger op til i dag. (Reb4: 358),  hvad der sker her, og hvad der 
gør Aarhus til dét den er. (Reb7: 377) 

Tabel 20. Dimensioner af de besøgendes forventninger til museets udstillinger. 

• Forventninger til Bymuseets funktion 
De besøgende forventer, at Bymuseet kan opfylde et krav om at inspirere endnu mere: At 
museet hjælper med at få deres egne minder i spil, så de husker det, de ellers havde glemt. 
Bymuseet skal bevare fortidens ting og vise både byen og dens arbejdspladser på en måde, som 
er genkendelig, fordi man selv eller andre har oplevet det samme. Altså ønsker man, at 
Bymuseet skal være et sted, hvor man kan spejle sig selv og sin egen fortid. En by af en vis 
størrelse forventes at have et bymuseum, og man sammenligner byen med København og 
andre, der også har et bymuseum. Altså anvender de besøgende museet til at måle byen i 
forhold til andre byer. 
Kodningsskema:  

Dimensioner Kategori: Bymuseets funktion og opgave 

Inspirere - det krav dér, hvor at man er kommet ned og er blevet inspireret og synes, at det er 
sjovt, og at man kan tage sine børnebørn med og fortælle om det. (Res4: 357) 

Katalysator for 
hukommelsen 

- de ting der ellers går i glemmebogen, ikke også. Hvem opførte dét? Hvordan så det 
kvarter ud før?, og hvordan ser det ud nu? Og alle de der tegn - hvad er det lige, vi skal 
huske? […] at huske på det, vi andre har glemt […] Reb4: 357-8) - Egentlig lige få 
trykket på en knap, og hvor man så pludselig kommer til at tænke på noget, man ikke 
havde tænkt på i mange år - ikke også! Og så se tingene og tænke - Nå ja, det er også 
sådan, at det så ud der. Altså lige den der med mindernes vej. (Reb4: 356) 

Bevare 
historien og 
genstande 

- hvad der er sket igennem livet, og Aarhus det er jo en fantastisk by med en kæmpe 
udvikling, og det er sådan noget, man skal bevare. (Reb1: 343) - den der gave som byen 
jo har med rigtig mange gode lokalhistoriske forfattere, […], som fabelagtigt beskriver 
byen og dens liv. (Reb2: 350) - at bevare alle de der ting, der er på arbejdspladsen i dag, 
og det skal være her (Reb1: 344) 

Udtrykke min 
historie 
 
 

- de her to århundreder er dem som vi […] selv kan relatere os til ikke! - enten har 
kendt nogen eller selv har oplevet noget af det. […] Det er også en genkendelse. Og det 
er jo dét som i høj grad er identitetsskabende. (Reb2: 349) - dengang at jeg kom til 
Aarhus, da var der jo 300 bagere i byen […] Der er næsten ingen i dag. Så jeg troede, at 
jeg ville se noget mere af sådan noget, men det er der ikke her. […] så var der den lille 
bager [på et maleri]. Det er faktisk den eneste bager, man kan se. Det var et fantastisk 
flot billede. Det var godt malet. Rigtig flot. […] Det fascinerede mig meget. (Reb1: 343-
5) [han er pensioneret bager] 

For byens skyld - Når København har et bymuseum, og der er mange storbyer rundt omkring i Europa 
har jo også et bymuseum, så jeg synes, at det er for dårligt, at i Aarhus har vi ikke et 
bymuseum mere. (Reb8: 386)- byen har den størrelse, den har, […]  så skylder man da 
næsten sig selv og så have et bymuseum. […] (Reb6: 370) 

Tabel 21. Dimensioner af besøgendes forventninger til Bymuseets funktion. 
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• Andre ønsker til Bymuseet 
De besøgende er bekendt med, at museet flyttes til Den Gamle By. Det omtales som en 
skandale, fordi man ønsker en selvstændig bygning for museet. Bymuseet skal være byens 
museum, hvilket ikke skal begrænses af økonomi. Man forventer at blive inviteret ind og derfor 
ønskes der fri adgang til Bymuseet. Her bekymrer det den besøgende, at adgangen i Den Gamle 
By er dyrere, hvilket vurderes at have betydning for besøg. 
 
Kodningsskema:  

Dimensioner Kategori: Andre ønsker til Bymuseet 

Fremtiden - Jeg havde læst om det, og jeg havde egentlig troet, at der kom en bygning i Den Gamle 
By. [… men placeres] lidt rundt omkring, og så bliver det sådan set næsten nedlagt. 
(Reb6: 371) - Det er jo en skandale. Og når tingene kommer ud i Den Gamle By, så har vi 
ikke noget bymuseum mere og der kommer heller ikke noget bymuseum mere! De kan 
måske lave en ny udstilling, men det bliver ikke mere. (Reb8: 387) - […] og hvis det bliver 
dyrere. Altså der er noget økonomisk i om folk går forbi eller om de kigger ind. Det er i 
forvejen dyrt at komme ind i Den Gamle By. (Reb4: 379) 

Fri adgang 
 

- vi har en […] streng økonomi der betyder, at kursister selv betaler, og det kan jeg ikke 
byde dem. (Reb7: 377) - dén der økonomi blokerer for, at stederne kan bruges rigtigt i 
uddannelsessammenhæng. (Reb7: 379), - måske 1 uge eller 1 måned, at da havde 
museerne fri entre, fordi at det kan hive sådan nogle som os ind. (Reb7: 381) - jeg cykler 
forbi hver dag, men jeg er ikke kommer her selv, vel! […] Fri entré. (Reb7: 380-381) 

Tabel 22. Besøgendes andre ønsker til Bymuseet. 
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11.3.4 Hvad tror besøgende, andre stakeholdere mener om Bymuseet? 

Når de besøgende genfortæller, hvad de har talt med andre om vedrørende Bymuseet, så 
handler det om tilbygningen og det relevante i, at museet er i en historisk bygning, men også 
om arten af udstillinger. Man mener at se en stigende interesse for lokalhistoriske emner, fordi 
man ønsker at forstå sit eget liv, hvor man bor. Udstillingen ‘Af Lyst eller Nød’ vil opleves som 
relevant for dem, som har en lignende livssituation med personerne i udstillingen. 
 
 
Kodningsskema:  

 Hvad mener andre om Bymuseet  

Udstillingen og 
bygningen 

- folk synes, at det er nu blevet meget fine omgivelser. (Reb2: 350) - [vi talte] 
sådan om de udstillinger, som var her og som.. altså at det var placeret et godt 
sted […] i en historisk bygning. (Reb5: 365) 

Interesse for 
lokalhistorie 

- Der er en stigende interesse for at vide, hvor man bor henne, og hvor man er. 
Og det er vel globaliseringseffekten, at når man har rejst i hele verden, så finder 
man ud af, at det nok også er meget rart at vide, hvor er det egentlig, at jeg er 
henne i dag, i det her liv. (Reb2: 348-349) 

Genkendelig 
udstilling 

- Det tror jeg faktisk også, at nogle af kursisterne synes [er spændende], og de vil 
kunne genkende bygningerne, selv om gademiljøet jo er helt anderledes nu. Og 
så den udstilling, som vi ikke vidste var her, "I lyst og nød" er jo meget, meget 
relevant for vores kursister som alle er her af den ene eller den anden grund - og 
hvad det betyder. (Reb7: 376) 

Tabel 23. Hvad mener besøgende andre mener om Bymuseet. 

 
 
For de besøgende er det sammenfattende deres oplevelse af museets udstillinger, som de 
tillægger særlig vægt. Altså er det de besøgendes primære interesse, at museet har 
interessante, provokerende og spændende udstillinger med en inkluderende 
formidlingsform.   
 
Den næste stakeholdergruppe er repræsentanter for byens borgere. 
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11.4 Borgere på gaden 

Her fremlægges resultaterne af interview med ti borgere på gaden i Aarhus. Først deres 
beskrivelser af museet, dernæst de to øvrige perspektiver. 
 
I interviews med borgere på gaden, beskriver de, dels deres opfattelse af Bymuseet, dels deres 
relation til museet samt deres oplevelse af selve museet og museets funktion: 

 
Figur 29. Oversigt over borgere på gadens kategorier af beskrivelser af museet med tilhørende dimensioner.   

 

11.4.1 Opfattelse af museet og deres egen relation til museet  

 

• Egen erfaring 
Når århusianske borgere på gaden bedes reflektere over Bymuseet, er det deres egen erfaring 
som besøgende eller deres manglende besøg på museet, som trækkes frem. 
Man har hørt lidt om Bymuseet, enten i form af omtale af museets løbende aktiviteter og 
udstillinger, men ellers udtrykkes det, at man ikke rigtig har lagt mærke til Bymuseet (Reib14: 
414, Rei9: 393). Man taler også om Bymuseets historie: ”Det blev jo udbygget for en del år 
siden” (Reib18: 441) og også om konflikten omkring museets tidligere direktør: ”Der skete jo 
desværre for nogle år siden, hvor jeg synes en meget, meget dygtig museumsinspektør af flere 
grunde valgte at gå, eller blev "gået". […] Og jeg synes faktisk, at siden dengang har jeg ikke 
brudt mig så meget om at komme der.” (Reib18: 437). Det omtales endvidere, at konflikten har 
delt byen i enten for eller i mod. 
 
Respondenterne taler også om deres interesse for byens historie; nogle mener byens historie er 
vigtig, mens andre ikke interesserer sig for det og mener, det kan hænge sammen med, at ”man 
er dårlig til at opsøge det, når man kommer fra den by” (Reib15: 420). Bymuseet er ret ukendt 
blandt nogle af respondenterne, der siger, at de ikke vidste, museet var der, før de tilfældigt 

Opfattelse	  af	  	  Bymuseet	  
og	  deres	  egen	  relation	  til	  
museet	  

Oplevelse	  af	  selve	  
museet	  

Bymuseets	  opgaver	  og	  
funktioner	  

- Egen erfaring 
- Har hørt lidt om Bymuseet 
- Museets historie 
- Interesse i byens historie 
- Overset 
- Forveksler og sammenligner byens museer  
-  
- Bygningen 
- Udstillingen 

Museets fremtid 

-  Vise byens historie og udvikling før, nu og  i fremtiden 
-  Samle 
- Skaber identitet  
- Identificere byen 
- Brande byen 
- Være byens hukommelse 
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passerede det. Respondenterne udtrykker, at de har overset Bymuseet, enten fordi man har 
glemt det var der, eller fordi man ganske enkelt ikke har fået besøgt det så ofte, som man 
egentlig gerne ville. Én er i tvivl om de har besøgt museet: ”Jamen så bliver jeg faktisk i tvivl, 
om jeg overhovedet [har besøgt det]....Næ, fordi så tænker jeg da på den gamle kunstbygning” 
(Reib15: 419). Man forveksler altså Bymuseet med andre museer i byen, og man sammenligner 
museets udstillinger med andre museer og én fremhæver Kvindemuseets udstilling fremfor 
Bymuseets. (Bilag A,  s. 1) 
 

• Oplevelsen af selve museet 
De af respondenterne, som har besøgt museet, beskriver museet som en ”[s]uper god, dejlig” 
[oplevelse]” (Reib11: 400), ”et pænt museum” (Reib16: 424), ”lidt kedeligt” (Reib10: 396), men 
også et ”stort flot museum” (Reib18: 441). Respondenternes oplevelse af museets bygning 
kædes altså sammen med deres oplevelse af museet. 
Om udstillingen siges der, at ”[d]er var masser af ting, som jeg […] kan huske og genkende 
bagud” (Reib11: 400). Modellen af Aarhus betegnes som ”sjov og spændende” (Reib 13: 409). Èn 
fortæller, at ”jeg har da set sådan et par spændende udstillinger. Men jeg synes også 
sommetider, at […] så er det ikke godt nok, dét de sætter op.” (Reib18: 437). En anden 
fremhæver museets 60’er særudstilling som særlig god, fordi det var tæt på deres egen hverdag: 
”Det er nok dét, vi synes er sjovt, […s]ådan og gå rundt og sige: "Nå! Sådan én havde vi da 
også!". (Reib16: 424). 
Respondenterne på gaden omtaler også museets fremtidige placering. Her udtrykkes der dels 
tilfredshed med, at museet rykkes til Den Gamle By, fordi ”alt det der sker i Den Gamle By også 
med den nye bydel - det er jo umådelig spændende” (Reib18: 441). Dels også ærgrelse over, at 
Bymuseet skal lukke for ”[s]å står den bygning dér. Og hvad skal der fyldes op i det?” (Reib17: 
432). Vedkommende mener i stedet, at museet hellere skulle have haft en helt tredje placering, 
nemlig den gamle toldbod på havnen. (Bilag A, s. 3) 
 

• Bymuseets opgaver og funktioner 
Når respondenterne bliver spurgt om Bymuseets funktion, anfører de, at museet skal  ”fortælle 
historien om, hvad der var. […] Plancher, billeder, fortælle om forskellige kvarterer, hvordan 
det virkeligt var fra, fra Aarhus startede som en lille klat nede i midtbyen, og så hvordan at det 
udviklede sig”(Reib17: 431). Museet forventes at karakterisere byen i nutiden ”Er det en 
handelsby eller en turistby eller ét eller andet?” (Reib9: 393), og ”også hvordan man forestiller 
sig, at den [byen] kunne udvikle sig” (Reib10: 396-397). 
 
Dernæst forventer respondenterne, at museet samler historien om byen og regionen med en 
samling af genstande. For som én siger, så forventes museet at have ”én eller anden samling, 
hvor man kan komme ind og, og se hvad det er for en by, man er i.” (Reib15: 418). Altså 
karakteriserer samlingen også byen, og man forventer, at man kan se byen ved at se på 
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samlingen. Borgerne på gaden forventer altså, at museet identificerer byen gennem deres 
fortælling om byen. 
 
Borgerne på gaden beskriver også, at et bymuseum er ”byens ansigt udadtil” (Reib17: 431), som 
”skal promovere Aarhus så godt, som de kan og vise, hvad Aarhus egentlig er, og hvad de står 
for”. (Reib12: 406). Museet forventes at præsentere kunst, gamle bygninger og der nævnes 
kendte bygninger i Aarhus: ”[Museet] fremstiller vel Domkirken, Den Gamle By, ARoS, 
Rådhuset” (Reib12: 405). Man ønsker, at bymuseet er i stand til at konkurrere med andre 
bymuseer, som det bemærkes: ”Det havde simpelthen været Danmarks flotteste bymuseum.” 
[hvis Bymuseet var flyttet til Den Gamle Toldbod] (Reib17: 430). På den måde er der også en 
forventning om, at Bymuseet brander byen og viser det, som byen kan være stolt af. 
 
Et bymuseum forventes endeligt også at være byens hukommelse, for som én fortæller, så skal 
museet tage billeder af byen gennem forandringer, så ”man senere kan komme og se det. […] 
Fordi man glemmer egentlig så hurtigt.” (Reib 18: 437-8). Et bymuseum forventes altså også at 
hjælpe byens borgere med at huske det, de ellers havde glemt. (Bilag A, s. 4-5) 
 

11.4.2 Hvordan ville borgere på gaden, gerne have museet skulle være? 

 
Når respondenterne taler om, hvordan de ønsker Bymuseet skulle være, er der to kategorier, 
idet der omtales ønsker til museets udstillinger og til museets fremtidige placering. 
 

 
Figur 30. Borgere på gadens ønsker til museet 

 

• Museets udstillinger 
I forhold til museets udstillinger, taler respondenterne om, at de skal være en oplevelse. Som en 
siger: ”altså det må jo godt være noget andet, end at man bare selv skal gå rundt og læse en 
masse plancher og se en masse billeder. […] at det var lidt mere […] en oplevelse.” (Reib9: 393-
4). Der må gerne ”samarbejdes med internationale kunstnere og praksisser, der breder museets 
virke ud” (Reib15: 418). 

- En oplevelse 
- Nutidigt 
- Skiftende udstillinger 

-  Være Danmarks flotteste bymuseum 
 

	  	  	  	  Museets	  udstillinger	  

	  	  	  	  Fremtidige	  placering	  
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Dernæst skal udstillingen være nutidig, så det ikke blot viser byens gamle bygninger, men 
sørger for at opdatere udstillinger, så de er udtryk for, hvordan byen er nu;  ”sådan at det hele 
tiden bliver opdateret om, hvad der sker” (Reib15: 420-1). 
Dernæst skal der være skiftende særudstillinger, for ”[v]i går ikke bare derned, bare fordi at det 
er Bymuseet. De skal have en særudstilling” (Reib16: 424). En anden påpeger, at et bymuseum 
skal være i stand til at provokere og sammenligner med ARoS hvor ”det ’rykker’ sommetider, 
og man kan stå og blive lidt småforarget - og det er jo godt” (Reib18: 436). (Bilag A, s. 6) 
 

• Fremtidige placering 
En af respondenterne udtrykker ønske om, at Bymuseets fremtidige placering “skulle have 
været nede på Den Gamle Toldbod nede på havnen. […] Det havde simpelthen været 
Danmarks flotteste bymuseum” (Reib17: 430). Dermed gentages en borgerforventning til 
Bymuseet om at være noget, som borgere kan være stolte af. (Bilag A, s. 6) 

 
Der er i datamaterialet ikke udsagn om, hvad borgerne på gaden tror, andre mener om 
Bymuseet.  
 
Om borgere på gaden, kan det sammenfattes, at de har begrænset kendskab og interesse for 
Bymuseet. Der er dog særlig fokus på museets udstillinger, som det man primært lægger vægt 
på.  
 
Den næste stakeholdergruppe vi skal se på, er journalister ved de lokale aviser omkring 
Bymuseet. 
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11.5. Journalister 

 
Journalister omkring Bymuseet er repræsenteret ved to lokale journalister, der er redaktør på 
henholdsvis Aarhus Stiftstidende og JP Aarhus. Interviews med dem er behandlet med 
analyserammens tre perspektiver, som fremlægges i det følgende. Først deres beskrivelse af 
Bymuseet, så deres ønsker til museet og endeligt, hvad journalisterne tror, andre stakeholdere 
mener og ønsker om/af Bymuseet. 
 
Journalisterne beskriver for det første Bymuseet gennem vurderinger af museets udstillinger og 
aktiviteter, organisationen, og hvorvidt museet lever op til de funktioner og opgaver, de 
forventer af museet: 

 
Figur 31. Første perspektiv: oversigt over journalisters beskrivelse af Bymuseet. 

 

11.5.1 Første kategori 

 

• Udstillinger og  aktiviteter 
Journalisterne bedømmer museets udstillinger og aktiviteter. Det er de negative vurderinger, 
som dominerer specielt den ene journalist, der bl.a. siger ”der skete jo ikke rigtig noget” (Rej19: 
452), nogle udstillinger ”har været udmærket, og andre har været ligegyldige” (Ibid.), men ”det 
meste […] har man glemt hurtigt” (Rej19: 453).  Den mest negative journalist efterlyser, at 
museets udstillinger skal sætte spor og føre til noget. De to journalister er delt i vurderingen af 
udstillingen ’’Af Lyst eller Nød’’. Den mest negative udtrykker, at det var en politisk korrekt 
udstilling, der ikke præsenterede en sammenhængende fortælling, mens den anden siger, at det 
var en god udstilling, og derfor har han skrevet om den i avisen og fulgt den nøje. Den mest 
negative af de to journalister siger, at museet har begået selvmord, fordi museet gennem sin 
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behandling af emner ikke beviser sin berettigelse løbende overfor omgivelserne, men i stedet 
har ladet den ellers succesfulde tilbygning stå uudnyttet. Dernæst fremhæver han, at museet 
har forsømt en række begivenheder af stor lokal interesse, som f.eks. kommunalvalget. 
 
De savner begge udstillinger og debatmøder, som skaber lidt ravage, provokerer eller bringer 
nogle nye ting frem, som de kan skrive om i avisen. En af journalisterne fortæller: ”Jamen vi 
prøvede at lave et møde med dem, [og] så skulle de komme med et forslag til [debat]møder, de 
gerne ville lave, og de var alle sammen sådan nogle pæne forlag. Og det gider vi ikke skrive 
om!” (Rej19: 458). Den mest negative af journalisterne fortæller, at hans avis holdt op med at 
skrive om museet, da ”de lavede en [bestemt] event. Det var dér, at vi egentlig holdt op med at 
skrive om dem […] Da tænkte jeg, dét der, det er useriøst [fordi der var brugt penge på 
eventen]. Når man ikke gør mere ud af udstillingerne” (Rej19: 459). Journalisten fortæller, at 
omtale af museet og udstillinger i avisen sker i et hensyn til læserne, fordi journalisterne skal stå 
til ansvar overfor dem, så derfor vil han ikke skrive om udstillinger, som han ikke mener, er 
værd at betale entré for. (Rej19: 459). Han oplever, at museet ikke er værd at skrive om, og at 
andre heller ikke reagerer ret meget på det, avisen har skrevet om museet. For journalisten har 
brug at kunne skrive om noget, der ikke blot er museets visioner eller uvedkommende historier. 
Altså skriver journalister helst og mest om museet, når de er enige i museets 
behandling/tilgang til det pågældende emne. (Bilag B, s. 7 – 8) 
 

• Organisationen 
Den anden måde, journalisterne beskriver museet på, er ved at fortælle om museet mere 
generelt. De udsagn har her fået kategorioverskriften organisationen, fordi de beskriver både 
indre og ydre forhold omkring organisationen, samt beskrivelser af journalisternes oplevelse af 
museets eksterne kommunikation. 
 
For det første beskriver journalisterne, at der er begrænset kvantitativ opbakning til museet. Det 
begrunder de, dels med deres oplevelse af antallet af besøgende, et lavt antal af læserbreve og 
fraværet af modstand angående lukningen af museet. Dels begrundes det også med en 
kvalitativ vurdering: ”når jeg har været dernede til receptionerne, så er det folk der er ældre 
end mig, som kommer der. Det er helt tydeligt. Altså de er jo 70 - 80 år. Jeg ved godt, at der 
kommer skoler på besøg, […] men problemet er, at folk i Aarhus kender ikke Bymuseet.” 
(Rej20: 491). Journalisternes opfattelse af manglende opbakning kan også ses af et citat, hvor 
den mest kritiske journalist beskriver redaktionen på sin avis: ”Vi kunne have latterliggjort det 
helt vildt, men det har vi altså ikke gjort” (Rej19: 461). Journalisten omtaler dermed også sin 
egen redaktions begrænsede opbakning til museet, og at de på sin vis har ’passet på museet’ og 
ikke kritiseret museet i det omfang, som de kunne have gjort, fordi de også har en (personlig og 
professionel) interesse i at have et Bymuseum og derfor ønsker at bevare museet. 
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Den næste dimension af udsagn omhandler journalisternes beskrivelser af Bymuseets ledelse. 
Her er det en tydelig tendens, at man sammenligner nuværende og tidligere ledelse overfor den 
tidligere direktør og også i forhold til, hvad der betegnes som en dygtig  museumsdirektør i 
byen, som journalisten her udtrykker det her: [Den tidligere direktør af Bymuseet…] var 
udfarende og havde virkelig et netværk, som kunne skaffe penge til museet. Det virker som om 
[…], at [den nuværende direktør] nærmest trækker sig ind i sig selv og sidder i en krog og ikke 
gør noget for at gøre museet kendt - i modsætning til […]  en dygtig direktør for Den Gamle By 
[…] Men dér oplever man den diametrale modsætning til den meget anonyme og farveløse 
leder som, som [den nuværende leder] er.” (Rej20: 488). Ledelsen af museet beskrives altså i 
dikotomier af før og nu og Bymuseet i forhold til andre museer. 
 
Journalisterne beskriver også personalet på museet: ”Der er mange dygtige mennesker på det 
museum” (Rej19: 456), om end ikke altid lige hurtige. Det forklares med museumsbranchens 
ansættelsesstruktur, som giver et indtryk af ustabile medarbejdere: ”De arbejder ikke sådan 
vildt hurtigt […] stor udskiftning, [… er] museernes hverdag […], så er der en flexjobber, og så 
er der én der er på ophold, og sygeorlov. Altså det er meget ustabile medarbejdere.” (Rej19: 462) 
De medarbejdere, der ér på museet er ”altid parate til at hjælpe […] Man fik både det at vide, 
som man skulle plus noget ekstra.(Rej20: 499). 
 
Dernæst beskriver journalisterne deres oplevelse af museets relationer til omverdenen. Specielt i 
forhold til den lokale presse: ”Altså de er jo meget bange for pressen dernede. Og det er ligesom 
om, når vi er så er dernede, så skal der være en masse, men der sker sgu ikke noget. Altså der 
bliver ikke fulgt op på de ting derfra […]” (Rej19: 462). Kommunikationen med museet oplever 
en journalisterne som, at de skal selv tage kontakt og udtrykker, at der kommer for lidt den 
anden vej. Han siger om museets kommunikation udadtil: ”Den døde ud. Det virker for mig 
som om, at [direktøren] er skyld i forholdet til offentligheden. […] sådan en leder af et 
bymuseum skal selvfølgelig have kontakter til pressen, men også kontakter til omgivelserne.” 
(Rej20: 488). Manglen på udspil fra museet gør, at der ikke kommer potentielle samarbejder i 
gang: ”Der kunne godt laves et samarbejde med byens avis, f.eks. Aarhus Stiftstidende, hvis det 
skulle være. ”- Om nogle spændende ting. Men der kommer ikke noget derfra” (Rej20: 494). 
Begge lokale aviser ønsker mere samarbejde med museet. For journalisterne har oplevet, at 
museet har de gode historier, men de skal selv opdage dem. Museet fortæller hverken nok eller 
højt nok om sig selv. Det er særligt nødvendigt for et lille museum ”at råbe højt, for ellers bliver 
man kvalt” (Rej19: 461-2), især når museet er placeret mellem flere stærkere kulturhistoriske 
museer. Men museet har ”dén der tilbageholdenhed […] overfor at promovere museet. Det er 
alt, alt for overdrevent og forsigtigt.” (Rej20: 493). (Bilag B, 8 – 10) 
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• Bymuseets  funktioner og opgaver 
Når journalisterne beskriver deres forventninger til Bymuseets opgaver og funktioner, nævnes 
en række emner, som museet skal leve op til: Dels skal museet ”fortælle byens historie” (Rej 20: 
484) på baggrund af sin samling og forskning. Det mener journalisten, at museet har gjort, for 
det er det første sted, journalisten tænker på, når der skal findes oplysninger frem om 
lokalhistoriske forhold (Rej 20: 499). Men i forhold til udstillinger, har museet ikke ”formidlet 
deres viden og deres indhold godt nok i de senere år.” (Rej20: 496). Den anden journalist 
fortæller, at hans avis holdt op med at skrive om [Bymuseet], fordi, ”at […] der var mange 
udstillinger, men der var jo ikke noget i dem.” (Rej20: 459). Udover at fortælle og vise byens 
historie, skal museet ”også opbevare byens historie. Det skal være et sted, hvor folk, som har 
nogle værdifulde ting for byens historie, kan aflevere dem, og de skal tage sig af dem og 
arkivere dem og bruge dét, som de mener kan bruges. Så det er, det er jo ikke bare et sted som 
fortæller byens historie, men det er også et sted, som opsamler byens historie. […] Som er en 
hjælper for byens borgere.” (Rej20: 495) 
 
En anden funktion, som journalisterne forventer Bymuseet udfylder er, at museet deltager i den 
offentlige debat med faglige indlæg. De emner som trækkes frem er f.eks. fredning eller 
nedrivning af bygninger, men også andre emner, hvor museet skal bibringe deres viden om 
historie, til gavn for bl.a. politikere og journalister, som ikke kender den. Derfor har museet ”en 
pligt til at komme ud med dem, når der er diskussioner af den her art” (Rej20: 504). Her bliver 
museets angst for omverdenen omsat til en forklaring på, hvorfor den funktion ikke er indfriet: 
”[Så] er det jo netop, at hvis man er bange, og man lukker sig inde i sig selv, så har man, så har 
man ingen funktion” (Rej20: 504). For museets direktør skal “da blande sig i det hele.” (Rej19: 
470). 
 
Endvidere skal museet fremhæve byens særkende ved ”at bringe særlige ting omkring byen 
frem” (Rej19: 451) og her tænkes mere bredt end blot genstande. Begge journalister udtrykker 
nemlig, at museet også skal provokere. Som en udtrykker det: ”De skal ikke forholde sig. Et 
bymuseum skal ikke [bare] udstille. Et bymuseum skal provokere. Et bymuseum skal drage 
paralleller og drage... tidsrejser […] Det skal være sådan noget, der har forbindelse med fortid 
til nutid, for ellers er det ligegyldigt.” (Rej19: 455). Museet skal skubbe til nutiden og være med 
til at ”[g]øre det til en bedre by” (Rej19: 466). Det kræver gennemtrængende udstillinger, men 
”[d]er er ikke nogen udstillinger, som skaber lidt ravage eller lidt sensation eller bringer nogle 
nye ting frem.” (Rej20: 491). 
 
Den sidste funktion, som Bymuseet forventes at indfri er, at museet tager de emner op, som er 
oppe i tiden. Journalisten stiller et retorisk spørgsmål, som museet burde besvare: ”Hvad er det 
for nogle emner der rører sig i lokalsamfundet” (Rej19: 455). De emner skulle museet holde 
debatmøder om, for”[m]an diskuterede […] i aviserne, men hvor var stedet?” (Rej19: 457). Her 
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skulle man kunne diskutere f.eks. aktuelle emner som AGF’s nedrykning, udviklingen af 
byggeplaner for havneområdet og også museets lukning, så man havde ”fået en dialog omkring 
det der” (Rej19: 456-57) og ”provokeret politikerne” (Rej19: 458) omkring museets fremtid.  
 
Af de forskellige opgaver og funktioner er det altså kun den første, som handlede om  at 
fortælle byens historie, som er delvist opfyldt i journalisternes vurdering. (Bilag B, s. 9 – 12) 
 

11.5.2 Hvordan ville journalister gerne have, Bymuseet var? 

Når journalisterne omtaler, hvordan de ønsker Bymuseet var, kan deres udsagn inddeles som 
følger: 
 

 
Figur 32. Andet perspektiv: oversigt over journalisters ønsker til  Bymuseet. 

 
Journalisternes ønsker til museet går dels på museets funktion, museets placering og museets 
eksterne kommunikation og samarbejde med andre. 
 

• Museets funktion og opgaver 
Journalisterne har ønsker om fire forskellige funktioner og opgaver for museet: For det første 
burde museet have været et godt bymuseum, som ”er selvstændigt, og det er modigt. […] 
markere[r] sig. […] de går lidt mod strømmen. […] De har taget ting op, ikke!, og turdet det […] 
det skal provokere udviklingen.” (Rej19: 451). Altså havde journalisterne gerne set, at museet 
havde stillet modige og interessante spørgsmål til og om byen også gennem 
debatarrangementer på museet, men: ”de komme[r] med et forslag til [debat]møder, de gerne 
ville lave, og de var alle sammen sådan nogle pæne forlag. Og det gider vi ikke skrive om! [Vi 
vil h]ave noget med noget drama.” (Rej19: 458).  
 
For det andet skulle Bymuseet have fungeret som faglig ekspert om byhistorie i den lokale 
debat med flere faglige indlæg om Aarhus’ udvikling,  ”- der kunne Bymuseet godt have 
deltaget og sagt: ’Se nu her. Historien er sådan og sådan’. Det kan godt være, at de har været 
med, men jeg mindes det ikke. […] når der er tale om, at nogle bygninger måske skal rives 
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ned[…] Selvfølgelig kan de ikke bestemme det, men de skal komme med deres udsagn og deres 
viden.” (Rej20: 503) 
 
For det tredje skulle museet mere generelt have gjort noget andet, end de gjorde. Som en siger 
”Jamen jeg vil næsten sige, at det er ikke et eksempel til efterfølgelse” (Rej19: 470). ”Der skulle 
have været en helt anden dynamik over det” (Rej19: 477). Det spænder vidt med emner, som 
journalisterne nævner, at museet skulle have gjort anderledes: Have valgt at behandle andre 
emner som f.eks. et lillebror/storebror-kompleks mellem Aarhus og København eller om 
Aarhushistorierne ved at besvare spørgsmålet: ”[H]vorfor det lige var århusianerne der skulle 
laves skæg med?” (Rej19: 468). Museet skulle have udnyttet mulighederne bedre. Blandt andet 
ved at gennemføre forsamlingshusvisionen. […] Det var deres chance.” (Rej19: 466). De ”kunne 
sagtens have lavet noget mere” (Rej19: 460) f.eks. af udstilling, udnyttet andre 
formidlingsformer ved at låne sig frem, skaffet mere ekstern finansiering, men ”det er, der er 
igen dét der med at gøre sig umage. Det har de sikkert gjort, men på det forkerte område” 
(Rej19: 460). ”Hvad lavede de i forbindelse med Sallings jubilæum? Ikke en skid. Og det betyder 
jo noget? Der kunne man godt have hentet nogle penge. Altså det er dét der med at se 
[mulighederne], ikke! (Rej19: 471-472) og (Rej19: 459).  Der er sket alt for lidt, og der kunne have 
været mere samarbejde med byens avis (Rej20: 492). For  ”et museum kan kun overleve, […] 
hvis det har en berettigelse. Og den berettigelse skal det ligesom bevise hele tiden overfor 
omgivelserne!” (Rej19: 451).  
 
Museet skulle  have udført den oprindelige idé, for museet ”skulle jo beskæftige sig fra 1850 og 
så til i dag, ikke! Hvor [byen] vokser fra over 6000 til over 300.000. Det var dét her bymuseum 
skulle give forklaringen på, ikke. […] det var dét der var lagt op til […] det var meningen med 
museet” (Rej19: 467). (Bilag B, s. 12-15) 
 

• Placeringen 
Ydermere har den ene af journalisterne sin egen vision for museet, som betyder en ændring af 
museets placering. Han havde gerne set, at museet havde været flyttet til det kommende 
Multimediehus på Aarhus havn, hvor biblioteket i samme bygning ville skabe synlighed 
overfor byens borgere. Samtidig ville et velkomstcenter i Multimediehuset tiltrække byens 
turister til museet. Det pointeres, at den placering samtidig ville være relevant i forhold til 
Aarhus historie og udvikling. (Bilag B, s. 12) 
 

• Museets eksterne kommunikation og samarbejde 
Endelig har journalisterne ønsker til museets eksterne kommunikation og samarbejde.  Her har 
museet ”altid os til rådighed, hvis der er noget” (Rej20: 501), men museet skulle have ’råbt 
højere’ og mere relevant til både skrevne og elektroniske medier. Som en journalist udtrykker 
det:  “Nu fortæller jeg igen om de informationer, der bliver sendt ud til pressen dernede fra. 
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[…] Jeg synes, at der sker alt, alt for lidt. Der kunne godt laves et samarbejde med byens avis, 
f.eks. Aarhus Stiftstidende, hvis det skulle være. - Om nogle spændende ting. Men der kommer 
ikke noget derfra.” (Rej20: 491-2). Museet skulle ikke have haft den ”tilbageholdenhed, som er 
over for at promovere museet” (Rej20: 493). Journalisten har selv skullet henvende sig, fordi 
“der er kommet for lidt den anden vej.” (Rej20: 494) 
 
Journalisterne savner mere synlighed i det daglige (gade)billede: ”de kunne  også […] lave 
nogle provokationer ude i byen, ude på byens gader . [… Museet] kunne dele foldere ud. 
[museumsfolk der er klædt ud]  Det er jo nogen, man får øje på (Rej20: 501). Med hensyn til 
samarbejdet med andre museer, siger en af journalisterne: ”[Direktøren for Bymuseet] kunne 
sagtens i starten have mobiliseret nogle af de andre museer til at hjælpe sig og lavet nogle ting 
sammen med dem”. (Rej19: 465), og sætter dermed fokus på betydningen af museets timing i 
forhold at indlede samarbejde med andre museer. (Bilag B, s. 13) 
 
Direktørens betydning for museet udadtil, nævner specielt den ene journalist: ”Det er jo 
fyrtårnet” […] Det er jo dem, der tager ud og tager slagsmålet. Det er dem, der går ud og gør 
det kendt og, og snakker. Det er jo enormt vigtigt (Rej19: 469).  Lederen skulle  have blandet sig 
i det hele og ”turde gå imod” (Rej19: 469-470), ”men det er for pænt, altså! […] Vi husker jo 
heller ikke alle de indlæg, som roser ét eller andet. Dem husker man jo ikke. […] Men vi husker 
nogle af dem der laver en helvedes ballade.” (Rej19: 480).  Endelig husker han sit første 
interview med direktøren, hvor hun talte om noget ”som ikke har […] med Bymuseet at gøre. 
Altså - hvad […] kan jeg bruge det til i en lokal avis. Ikke? (Rej19: 464). Her har journalisten 
altså også et ønske om, at direktøren taler om de emner, som han kan bruge i avisen.  
 
I forhold til samarbejde nævnes også de andre kulturhistoriske museer i byen, hvor direktøren 
”kunne sagtens i starten have mobiliseret nogle af de andre museer til at hjælpe sig og lavet 
nogle ting sammen med dem.” (Rej19: 465) (Bilag B, 13 – 16) 
 

11.5.3 Hvad tror journalisterne, andre stakeholdere mener om museet? 

Journalisterne omtaler en række stakeholdere for museet: De øvrige kulturhistoriske museer i 
byen, politikere, borgerne, potentielle frivillige, medierne, Bymuseet selv og en ukendt 
dagsorden, som de/det, der har holdninger til museet. 
 
Ifølge journalisterne har der været opbakning fra mange og også de andre museer i byen: Det er 
ikke fordi, at der ikke er opbakning, altså. [… Direktøren] kunne sagtens i starten have 
mobiliseret nogle af de andre museer  […] Jeg tror da gerne, at de ville have været med til at 
løfte dét der i starten. […] Men hvis der aldrig sker noget, så vil man sgu ikke forbindes med 
dét der”. (Rej19: 465). Altså at der ved direktørens tiltrædelse var et momentum af velvillighed, 
som er vendt siden da.  
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Journalisterne fortæller om politikerne i byen. Nogle politikere har forsøgt at påvirke andre 
politikere, for at skaffe flere penge til Bymuseet. Men for hovedparten af politikere i byen har 
det ikke været en prioritet at få fortalt byens historie. Hvis Bymuseet havde indfriet sin 
forsamlingshusfunktion ”og havde man haft de der vigtige debatter der, så havde der været 
masser af ballade, og så var der ingen der havde fået lov til at lukke Bymuseet, for så havde 
man været bange for det. Men det var man ikke. Nu er man ligeglad.” (Rej19: 456) I forhold til 
at påvirke politikere er den direkte kontakt bedst (Rej20: 502), men den anden journalist 
nævner, at ”[p]å rådhuset kan det godt have haft betydning, at vi har skrevet [kritisk om 
museet]” (Rej19: 477).  
 
Med hensyn til byens borgere, udtrykker journalisterne, at borgerne ikke kender til museet, og 
det har været svært at diskutere museet med andre, fordi der var så lavt kendskab til museet. 
De vurderer, at borgerne er meget interesserede i debat om specifikke emner, der berører dem. 
Borgerne vil provokeres, men et bymuseum, der blot er hyggeligt, bliver ligegyldigt for 
borgerne. Også selvom mange mennesker har bakket op omkring Bymuseet. De ældre borgere, 
som har søgt museet, er interesserede i at blive brugt som frivillig, gratis arbejdskraft også for 
dette museum. Den ene journalist siger at ”rigtig, rigtig mange mennesker har ønsket, at 
[Bymuseet] skulle fungere.” (Rej19: 460), mens den anden siger, “byen har en interesse i at have 
et godt bymuseum” (Rej20: 487).  Den ene journalist nævner, at der er mange potentielle 
frivillige for museet. De vil gerne vil ud og møde andre og gøre et nyttigt stykke arbejde til 
gavn for andre:  ”Det gør folk jo gerne. Det skulle museerne benytte sig af.” (Rej20: 502) 
 
Journalisterne fortæller om de lokale aviser og TV2 Østjylland, at de ikke har været 
interesserede i at samarbejde med museet, enten fordi de ikke har fået leveret tilstrækkeligt med 
spændende billedmateriale eller de emner, som man mente ville interessere læsere og seere. Der 
for lidt drama i Bymuseet, og de elektroniske medier har kun fundet det værd at behandle 
museet under konflikten. Men de lokale aviser ”har haft en interesse i at bevare og for at have et 
Bymuseum.” (Rej19: 478). Med hensyn til Bymuseet selv, udtrykker en af journalisterne, at 
museet gerne ville være et museum, men også et sted, hvor publikum hygger sig. Museet har 
derfor været for politisk korrekte og forsøgt ikke at fornærme nogen, fordi det har været 
museets sigte, netop at være et hyggeligt museum. 
Endelig omtaler en af journalisterne det, at ’nogen’ gennem en længere periode har haft en 
skjult dagorden om at placere Bymuseet i Den Gamle By, og at politikerne nu fik muligheden 
for at gennemføre det. (Bilag B, s. 17 – 19) 
 
Sammenfattende for analyserammens tre perspektiver står det klart, at de to journalister har 
forskellig tilgang til museet. Den ene er meget kritisk, især i forhold til Bymuseets direktør, 
mens den anden er mere positiv overfor museet. Begge har en interesse i at lave samarbejder 
med Bymuseet.   
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11.6 Embedsmænd 

Nu skal vi se på, hvordan de tre embedsmænd beskriver Bymuseet. De har hver især har haft 
Bymuseet som en del af deres arbejdsområde. En respondent har været forfatter til kommunens 
rapport om Bymuseet, den anden er leder ved Kultur og Borgerservice, mens den tredje 
respondent er direktør for kommunens kulturforvaltning. Altså er det interviews, som kan siges 
at repræsentere forskellige niveauer af kommunens embedsmænd indenfor museumsområdet.  
 
I det følgende fremlægges resultaterne af at behandle interviews med embedsmændene med 
analyserammens tre perspektiver. For det første deres beskrivelse af Bymuseet, som kan 
inddeles i tre kategorier: beskrivelser, der vedrører organisationen, museets udstillinger og 
aktiviteter og museets funktioner, som følgende figur giver et overblik af: 
 

 
Figur 33. Første perspektiv: oversigt over embedsmænds beskrivelse af Bymuseet. 

 

• Organisationen 
Embedsmænd beskriver for det første organisationen Bymuseet. Personalet beskrives  som 
ildsjæle, som man har haft ”et glimrende samarbejde med” (Repe22: 541). Museets ledelse, 
bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse beskrives som dygtige og engagerede. Både 
direktøren og bestyrelsen beskrives som opsøgende, åbne og lydhøre og man har haft en god 
dialog. Dog med en tendens til at være mere reaktive end proaktive, men direktøren for museet 
har søgt embedsmændenes råd, som respondenten relaterer til sin opfattelse af en god dialog 
med museet (Repe23: 581). 
 
Dernæst beskriver embedsmændene museets bygning og placering, som ”fantastisk”  (Repe23: 
569), og den italesættes som en succes for museet. Men altså også et stort og flot museum, hvor 
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der ikke kommer ret mange mennesker, siger de. ” Så det også er endt med […] at komme lidt 
tilbage som boomerang - i nakken på dem med det store flotte hus, som har stået og været lidt 
for tomt” (Repe22: 551 - 552).  
 
Bymuseet beskrives også som et lille museum, der er klemt mellem byens store museer. Museet 
har ikke fået defineret sin plads som en lillebror, der kunne noget særligt. ”Bymuseet har indtil 
videre har været sådan en lillebror i det her, og har […] stået i skyggen af, at der er nogle store 
museer, der faktisk har beskæftiget sig med nogle af de samme emneområder. […] Så der er 
nogle store spillere på banen, der […] har været med til at gøre det svært for Bymuseet”. 
(Repe22: 540). 
 
Museet har en svag og usynlig profil, som en siger: ”og det er dér jeg måske har savnet, profilen 
fra Aarhus Bymuseum. […] Hvad er det for en historie, vi vil være gode til at fortælle?” 
(Repe21: 513) , og fortsætter ”De har været for lidt synlige” (Repe21: 527). Museets tomme 
førstesal anvendes som eksempel på, at den formidlingsmæssige del ikke har haft førsteprioritet 
på museet, og de synlige resultater har været svære at se (Repe21: 525). Museet vurderes at 
være overset og kun kendt i en snæver kreds. 
 
Embedsmændene sammenligner museet med andre museer. En embedsmand betegner således 
Bymuseet ”et museum, der har haft svært ved at, […] at skaffe de ekstra midler, som de andre 
museer er rigtig dygtige til at skaffe - til at få nogle, nogle gode og markante 
udstillinger”. (Repe22: 541). Her fremhæves Moesgård som flagskibet, der også er med til at 
sætte nye rammer for, hvad et museum skal.  Men også andre museer som Kvindemuseet har 
haft mere at byde byens borgere. Dernæst sammenlignes Bymuseet med Københavns 
Bymuseum, der fremhæves som et eksemplarisk bymuseum med en spændende bygning, en 
interessant samling, en vedkommende udstilling, hvilket respondenten oplever som en kontrast 
til Bymuseet (Repe23: 563-4). 
 
Bymuseet er en organisation, der er og har et problem. Man hæfter sig ved, at museet har fyldt 
både på skrivebordet og i kalenderen, og at man har gennem tiden mistet troen på, at museet 
kan fylde rammerne ud. Museets historie med lederskiftet og den daværende fusion med Den 
Gamle By har også betydet ekstra arbejde for embedsmændene. Bymuseet er en af de 
kulturinstitutioner, som har haft mange problemer, og som embedsmændene har haft 
problemer med, i forhold til at få det til at fungere og levere det aftalte og ønskede. Den 
manglende permanente udstilling har været et gennemgående tema: ”den permanente 
udstilling […] har været et tilbagevendende element igennem flere år, men, men jo også noget 
omkring deres […] publikumsarbejde og deres ambitioner omkring publikum. Altså hvor 
mange de egentlig gerne skulle have ind. (Repe22: 556). Man er derfor ikke blevet overbevist af 
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telefonopkald fra museets direktør med positive historier om museets succes, fordi bygningen 
skulle have været fyldt mere ud (Repe23: 576) med udstilling og publikum. 
 
Bymuseets økonomi og museets udvikling beskrives også. Herom fortæller embedsmændene, 
at museet har ikke kunnet tiltrække fonde, fordi fondene ikke blev overbevist om museets 
projekt. Så på trods af direktørens store arbejde med at få styr på økonomien har finanskrise og 
manglende ekstern finansiering betydet, at resultaterne lod vente på sig, som en embedsmand 
siger: ”[D]et var umuligt at få fat i nogle private midler som, som tiderne nu var. Det betød jo 
så, at der kom ikke den udvikling i Bymuseet, som vi havde forventet, og som man også politisk 
set havde forudsat. De fik ekstra midler som en del af deres økonomiske rekonstruktion, men 
resultaterne lod vente på sig”. (Repe23: 567-577). 
 
Embedsmændene beskriver også arbejdet omkring fusionen med Den Gamle By, hvor 
Bymuseet er indgået i et konstruktivt samarbejde. Her omtales Bymuseets ”fundament, som 
gør, at de har en masse at byde på” (Repe23: 575) og som bliver sat i en ny organisatorisk 
ramme, fordi man på den måde vil få mest ud af kulturkronerne. Der henvises også til 
regeringens udspil om museumsfusioner, og at det er ”helt naturligt” (Repe23: 574) at samle 
mindre enheder i større, som sparer på administration, og på den måde sikrer penge til museets 
formidling og forskning. 
 
Endelig omtales også, at Bymuseet har politisk og mediemæssig bevågenhed, og det har haft 
betydning for opbakningen til museet: ”Men det skifter bare lynhurtigt, da der først bliver 
politisk bevågenhed, og […] pressen går ind i sagen. Tomme arealer og et stort fint museum 
som ikke, som ikke bliver brugt” (Repe21: 516). Opbakningen skifter, fordi tomme arealer ikke 
er tilfredsstillende, når ”kulturmidlerne er knappe” (Repe23: 567). (Bilag C, s. 21 – 25) 
 

• Museets udstillinger og aktiviteter 
Ifølge embedsmændene er museets udstillinger og aktiviteter og manglen på en stor fast 
udstilling museets største fiasko: ”at de ikke har evnet at få opbygget en permanent udstilling i 
dén periode, der er gået, siden at de fik det nye museum. Det er helt uden sammenligning den 
største fiasko.” (Repe22: 552). 
 
Museets udstillinger har ”ikke været nærværende nok” (Repe21: 513) og udstillingerne ”har 
ikke sagt folk noget” (Ibid.). 
 
Man udtrykker, at Bymuseet har haft et højt ambitionsniveau, fokus på faglighed, og at museet 
har ønsket at opbygge et vedkommende museum, men det er ikke rigtig lykkedes. Museet har 
sommetider valgt nogle emner, som har haft relevans og aktualitet, men det har ikke altid været 
tilfældet for museets udstillinger. Man anerkender museets faglige udgangspunkt i at tillægge 
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indvandringen i byen betydning for byens udvikling, men det er et ikke-nærværende og 
uforståeligt emne for byens borgere, som en embedsmand her udtrykker det:  ”Så kan det godt 
være, at du har et fagligt udgangspunkt, der tilsiger dig, at indvandring til og fra byen, på 
mange måder, har været dét, som har skabt byen. Men hvis det ikke er nærværende i 
århusianernes hoved, jamen så opnår du det ikke. Altså, fordi folk kan ikke forstå det” (Repe21: 
514). Det høje ambitionsniveau nævner embedsmænd også i relation til museets samarbejde 
med Bjarke Ingels Group om at lave udstillingslokaler i ”et meget ambitiøst projekt med vand, 
der løb igennem bygningen, og jeg ved ikke hvad, og nogle tematiske nedslag i Aarhus bys 
historie” (Repe22: 543). Museet beskrives også til at have en seriøs holdning til deres opgave. 
 
Når embedsmændene beskriver museets udstillinger og aktiviteter, omtales også både 
kvantitative og kvalitative betragtninger af museets publikum. Bymuseet har en trofast 
brugerkreds af engagerede ildsjæle i og udenfor bymuseet, men den er for snæver, og mange 
almindelige borgere kender ikke til museet. Museet har gjort for lidt for at nå ud til en bredere 
kreds, som en embedsmand udtrykker det:  ”Brugerkredsen blev simpelthen for snæver. […] 
Man kan sige, at det er måske også er et lidt for dyrt forsamlingshus.” (Repe21: 524). 
 
Endelig beskrives museets udstillinger og aktiviteter med eksempler på, at de i nogle tilfælde 
har faldet uden for det, som embedsmanden opfatter som en museumsfunktion og nævner 
blandt andet strikning. Museet har afholdt strikke-caféer, og embedsmanden har kritiseret 
museet for at tælle deltagere med som gæster på museet og slutter med at sige: ”Altså jeg synes, 
at det er fint, at man bruger sine fysiske rammer alsidigt, det er bare ikke dét, vi giver penge 
til”. (Repe22: 550). (Bilag C, s. 17 -22) 
 

• Museets opgave og funktion 
Når embedsmændene taler om Bymuseets opgave og funktion, sætter de fokus på forskellige 
emner. For det første at museet bør fortælle historien på en måde, der lever op til 
museumsloven. Man forventer, at museet skal fortælle byens historie fra år 1850 og frem, og 
samtidigt leve op de lovmæssige forpligtigelser, men, siger en embedsmand; ”det er ikke der, at 
de vinder den lokale goodwill. Og så længe at byrådet er så stor en bidragsyder, som de er, så 
er det noget andet, de skal - nemlig at sikre at der er ’kunder i butikken’. Og det kan godt lyde, 
igen, lidt populistisk, men det tror jeg bare er vigtigt at holde sig for øje. Fordi hvis du ikke 
lykkedes med det, jamen så går det […] måske desværre sådan, som man kan sige, at det er gået 
for Bymuseet.” (Repe21: 523). Omvendt vurderer en anden, at Bymuseet ”har forsøgt at forfølge 
alle pindene. Og det mener jeg også, at de er forpligtet til. Det siger museumsloven, at man 
skal.” (Repe23: 572). Embedsmændene omtaler, at museets forpligtigelse over for 
museumsloven betyder, at museet udfører arbejde som myndighedsopgaver, konservering og 
indsamling, ”som bare ikke er så synlige for folk” (Repe22: 545). Imidlertid er det mere vigtigt, 
at museet leverer en vedkommende, forskningsbaserede formidling om byens historie, som en 
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embedsmand udtrykker det: ”den væsentligste af de 5 søjler, vi har i museumsloven, set ud fra 
det politiske system, og dermed […] også forvaltningens, det er formidlingen […] det skal være 
en vedkommende formidling for byens borgere primært og for tilrejsende til byen, at det giver 
et indblik i, hvad det er for en baggrund, at den her by den opstod på. (Repe22: 544) 
 
For det andet taler embedsmænd om, at museet skal fortælle om det særlige ved byen og 
præsentere det, som borgerne synes er interessant, dét som borgerne kan forstå, og som de kan 
identificere sig og byen med. Her henviser en embedsmand til en anden museumsdirektør i 
byen:  ”[Direktøren for Moesgård] fortalte om nogle erfaringer, man havde gjort fra Liverpool, 
hvor man kan sige: "Hvad gjorde Bymuseet dér?". Jamen helt oplagt! - Bymuseet der gjorde 2 
ting. De tog fodboldklubben, og så tog de Beatles. […]  Det er noget, alle kan forstå.” (Repe21: 
513) 
 
Det tredje emne, embedsmændene trækker frem, er at museet skal være interessant for mange 
og tiltrække et højt publikumstal, som en beskriver det: ”Altså vi er nødt til at prioritere, at der 
faktisk bliver nogle borgeroplevelser, nogle publikums–oplevelser, af de kulturmidler vi 
afleverer - også at der er et pænt højt niveau.” (Repe23: 567).  Embedsmændene ser altså igen 
mest på formidlingen, fordi det ”er [museets] vinduet ud-ad-til, […] og det er dét, vi 
interesserer os mest for - også når vi skriver vores kontrakter og opstiller det, vi sådan kalder 
produktionsmål, altså hvor mange udstillinger skal I lave osv.” (Repe22: 544). Bymuseet 
forventes altså at fortælle den gode historie om byen, og en god historie er dén, som kan gøre 
museet til ”et tilløbsstykke” (Repe22: 556). Publikumstal anvendes altså til at vurdere, hvorvidt 
det er lykkedes for museet at tiltrække mange med sine gode historie og om de leverer 
spændende oplevelser til publikum. 
 
Det fjerde emne, som embedsmænd omtaler som en funktion for et bymuseum er, at museet 
skal give identitet til byen borgere. Som en siger: ”[Museet] er jo en del af ens identitet. Altså 
hvad er det for en by man bor i.” (Repe23: 574). Museet skal besvare borgerens spørgsmål, som 
embedsmanden her gengiver det: ”Hvad er det for en historie, ens egen by slæber med sig? Jeg 
mener, at det er betydningsfyldt for ens identitet og tilhørsforhold til dén by man nu, af 
forskellige grunde, har valgt at bosætte sig i.” (Repe23: 568). (Bilag C, 24 - 28) 
 
Dermed er embedsmændenes beskrivelse af Bymuseet fremlagt og den næste del omhandler 
analyserammens andet perspektiv, nemlig embedsmændenes ønsker til museet. 
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11.6.1 Hvordan ville embedsmændene gerne have, at Bymuseet skulle være? 

Embedsmændenes ønsker til museet er opdelt i to kategorier. For det første det, man kan 
betegne at omhandle museets strategi og en anden del, hvor de taler om museets udstillinger og 
aktiviteter. Oversigten over de to kategorier, som er dannet af hver sin række af dimensioner, 
ser ud som følger: 
 

 
Figur 34. Oversigt over andet perspektiv: embedsmænds ønsker til Bymuseet. 

 

• Museets strategi 
Når embedsmændene taler om, hvordan de ønsker museet skulle være, beskriver de for det 
første museets strategi og tilgang til sin omverden. Der efterlyses mere strategisk samarbejde 
med andre museer om blandt andet PR og markedsføring som en måde at udnytte, at der var 
drivkraftige museer omkring Bymuseet, som man ”ved at spille sammen med kan få noget 
positivt ud af” (Repe21: 518). 
 
Bymuseet skulle også have fundet sin berettigelse gennem en accept af deres lillebrorstatus og 
så have sagt: ”Okay, jamen vi er de små, men vi har vores berettigelse. Og det må vi finde ud af, 
hvordan at vi i fællesskab gør bedst” (Repe21: 534). 
 
Embedsmændene taler meget omfattende om, hvordan et bymuseum bør samarbejde med 
kultur og borgerservice samt kulturforvaltningen. En udtrykker det ”at det som 
institutionsleder er væsentlig lige, når [problemerne] popper frem, […] forsøge at få de centrale 
stakeholdere i tale - og sige: "Hvad gør vi her? Altså, kan vi, kan vi lave en fælles strategi for at 
få vendt dét?". Vi vil selvfølgelig allerhelst før, men når det først er sket, så er det virkelig at 
gribe knoglen og, og prøve at få lavet en fælles strategi (Repe21: 528) og det handler om at få 
dannet ”fælles billeder” (Repe21: 530). Altså efterlyses en proaktiv tilgang fra museets side til at 
formulere visioner for museet, hvor embedsmændene inddrages som medspillere i en ”tæt 
dialog” (Repe23: 580). På den måde skulle museet have lavet en fælles strategi med 
embedsmændene, gerne næsten allerede før problemerne er indtruffet, f.eks. i forhold til 
ekstern finansiering og vejledning i at håndtere pressen. Museet burde på den måde have set 
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embedsmændene som en slags konsulenter, der kan hjælpe museet med at navigere politisk, 
mediemæssigt og økonomisk. Det har museet også gjort, men det kunne have været gjort 
tidligere og endnu mere.  På samme vis kan museet også opfatte sig selv som medspiller for et 
kommunalt projekt, ved f.eks. at sige til forvaltningen: " den nye kulturpolitik synes vi er enorm 
spændende. Vi har tænkt os at arbejde med den på dén og dén måde, men, […] gøre det ind i en 
kontekst, hvor vi løfter i flok. Hvordan ser I som Forvaltning på dét?” (Repe21: 533).  I de 
tilfælde er det museet, som bør ”invitere på en kop kaffe engang imellem […] og så […] være 
enorm godt forberedt", […] har noget på hjerte” (Repe21: 532-533) f.eks. om problemer med 
finansiering, presseomtale, udstillingssucceser og antal besøgende. 
 
Et bymuseum bør inddrage politikere og give dem ”en rolle; så har man også en mulighed for 
eksponering, og det er dét politikere lever af” (Repe21: 521-2) Embedsmanden her mener, at der 
kan være en mulig sidegevinst, idet politisk involvering skaber et vist ejerskab, idet hvis 
[politikeren] nok gange har været nede på Bymuseet og stået foran alle de her Bymuseets 
Venner og sagt: "Hvor er det fantastisk med den her nye udstilling", jamen så er det også 
sværere at […] være meget kritisk overfor det der foregår.” (Repe21: 522). 
 
Samtidig skulle museet have været hurtigere til at ændre strategi, for ”der lå en strategi, men 
der opstod noget nyt inde midt i dét forløb - nemlig det at der lige pludselig var politisk- og 
pressemæssig bevågenhed, og så må du lave din strategi om.” (Repe21: 515-6). Her kunne 
museet have være mere lyttende og sagt: "Okay, men hvad er det så, at de vil have? Hvad er 
det, at de efterspørger? Og hvis de efterspørger […] populære udstillinger - så havde jeg nok 
prøvet at finde ud af at lave dét i højere grad" (Repe21: 515-6). (Bilag C, s. 29 – 32) 
 

• Udstillinger og aktiviteter 
Embedsmændene taler meget om museets udstillinger og aktiviteter, og hvordan de burde have 
været. Et bymuseum skulle have været det sted, hvor borgere og turister kunne få svaret på, 
hvad Aarhus er for en by, og hvordan den tidligere har set ud. Det burde være et sted, som 
interesserer byens borgere og engagerer dem. Museet skal være vedkommende for alle 
aldersgrupper og formidle forskning på en vedkommende og interessant måde. Museet skulle 
have fortalt om de emner, som århusianerne forbinder med Aarhus, f.eks. Ceres, Oliemøllen og 
havnen, og dermed have fundet en faglig værdi i at lave populære udstillinger om f.eks. AGF 
og århusiansk rock/pop-historie. 
 
Museet burde have vist det særlige ved Aarhus ved at ”[vise h]vornår var det, at Aarhus som 
købstad begyndte at adskille sig fra andre købstæder?” (Repe23: 581). Kort sagt fortælle de 
mange historier, der findes om Aarhus, og det der har en særlig betydning og som er med til at 
Aarhus er blevet anderledes end andre byer. 
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Samtidig burde museet og dets udstillinger have været en medspiller for kommunens og 
politikernes strategier, ved at støtte op omkring de politiske visioner for Aarhus i et 
udviklingsperspektiv: ”Det betyder rigtig, rigtig meget politisk. […] Altså når du skal stå og 
danne dig et eller andet billede af, hvordan Aarhus kan vokse med de her 75.000 nye 
[indbyggere]. Hvad er det for nye bysamfund, du kan etablere rundt om Aarhus? - som jo er 
den politiske vision” (Repe23: 582). Men med udstillinger, der støtter op om kommunens 
kulturpolitik, fordi ”[k]ulturforvaltningen skal jo populært sagt kunne se museets værdi ind i 
deres kulturpolitik” (Repe21: 518). 
 
En embedsmand udtrykker også, at Bymuseet vil kunne være ”en del af en velkomstpakke, når 
man kommer til Aarhus” (Repe23: 583), hvor man socialiserer  nye borgere til byen og dens 
historie. 
 
Og endelig fortæller en embedsmand om, at Bymuseet skal være et levende sted, der bobler og 
syder og rammer ”en puls hos et langt bredere publikum” (Repe23: 571). (Bilag C, s. 30 – 33) 
 

11.6.2 Hvad tror embedsmænd, andre stakeholdere mener om Bymuseet? 

Embedsmændene fortæller om en række stakeholdergruppers holdninger og ønsker til museet. 
De taler både om borgere, politikere, Bymuseets støtter og dem udenfor, kulturpersoner i byen, 
’mange folk’, Bymuseet, Kultur(arv)styrelsen, besøgende, medierne og deres egen gruppe af 
embedsmænd. De fremlægges i den rækkefølge i det følgende. 
 
Embedsmændene taler en del om byens borgere og beskriver deres lave kendskab til Bymuseet. 
De mener, at borgerne forveksler Bymuseet med nogle af byens andre kulturhistoriske museer 
og især Den Gamle By. Borgerne ønsker et spændende museum, der bevarer byens historie. 
 
Med hensyn til byens politikere, så tror embedsmændene, at de ønsker, at museet var 
interessant for byens borgere at komme på. Man fortæller også om, at et bymuseum er vigtigt 
for politikerne selv, når de viser byen frem, og de ønsker, at museet kunne imponere deres 
gæster. Embedsmændene taler også om politikernes skiftende holdninger til Bymuseet, som 
oprindeligt var en konservativ mærkesag og prioritering. Men efter et generationsskifte blandt 
politikere er også de konservative politikere begyndt at stille spørgsmålstegn ved Bymuseet, 
også fordi museets forsamlingshustilgang ikke stemte overens med politikernes forventning om 
traditionel historieformidling, som en udtrykker det: ”[Kultur]udvalget over tiden ikke har 
været tilfreds med leverancen” (Repe23: 580- 581). Dernæst har den negative pressedækning 
også påvirket politikerne: ”Altså, det kan godt være, at du som politiker kan acceptere et tomt 
museum, hvis du tror på en strategi, der leder frem mod at få fyldt noget indholdsmæssigt 
positivt ind i museet.[…] Men i det øjeblik, hvor der starter en negativ pressedækning af, at du 
har et tomt museum stående til så og så mange millioner, så er der ikke én politiker, der kan 
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acceptere et tomt museum.” (Repe21: 516) Den negative pressedækning gør at en ”nytiltrådt 
rådmand bliver […] nødsaget til at iværksætte den her analyse, […], som er sådan et første-svar 
[… på mediernes omtale] ”. (Repe21: 516). 
 
Embedsmændene omtaler endnu en gruppe, nemlig kulturpersoner, som har undret sig over, at 
Bymuseet rådede over en flot bygning, men at der var så lidt museum i den. Det har 
embedsmændene hørt mange bemærkninger om, især i forbindelse med arrangementer, som de 
har afholdt på museet. Embedsmænd har bemærket, at arrangementsdeltagerne forlod museet 
uden at se museets udstillinger, og tolket det som mangel på spændende udstillinger. Dernæst 
henviser specielt én embedsmand til samtaler med direktører fra byens andre kulturhistoriske 
museer, som har påvirket embedsmandens opfattelse af, at Bymuseet havde en vanskelig 
opgave, på grund af de andre store kulturhistoriske museer og især Den Gamle By. 
 
Dernæst nævner embedsmænd kulturstyrelsen. En embedsmand fortæller her: ”nogle af de ting 
der sådan gør indtryk på os, når vi snakker museer generelt, det er jo også de der evalueringer 
som Kulturarvsstyrelsen laver, og den faglige vurdering vi får ind fra en hel anden kant. Altså 
dem læser vi da med stor interesse og diskuterer med dem, og de bliver også trukket frem til 
udvalgsbehandling og sådan nogle ting på et politisk niveau.” (Repe22: 552-553) 
Kulturstyrelsens opfattelser af Bymuseet har betydning for embedsmændenes opfattelse af 
museet ”Når de f.eks. i Kulturarvsstyrelsen siger til os: "Jamen det var da sørme også på tide, at 
I fik øjnene op for, at der nok skulle ske noget med det det Bymuseum" (Repe22: 553).  
 
Embedsmændene taler også om Bymuseets støtter og dem udenfor. For Bymuseets støtter har 
Bymuseets image været høj faglighed og en opfattelse af en lyttende tilgang til f.eks. 
venneforeningen. Men blandt folk udenfor Bymuseets støtter mener embedsmænd, at museet 
haft et image som et støvet og lidt gammeldags museum. En embedsmand fortæller om kritiske 
historier om museets nuværende direktør fra venskabskredsen omkring Bymuseets tidligere 
direktør, men her har embedsmændene forholdt sig til deres egen oplevelse og det har ikke 
ændret deres holdning. Embedsmændene beskriver, at det kritiske publikum har været svært 
for Bymuseet at påvirke, for ” i en positiv spiral, så er alt godt. Hvis man er i en negativ spiral, 
og det har Bymuseet været, så skal der mere og mere til at overbevise et lidt kritisk publikum, 
der kommer ind.” (Repe23: 570).  
 
Embedsmændene taler også om, hvad de mener, Bymuseet ønskede at være. Bl.a. at være en 
form for demokratisk rum, og de fortæller endvidere, at Bymuseet fokuserer på høj faglighed 
og det at skabe et godt image og renommé blandt andre museumsfaglige og 
museumsinteresserede. Bymuseet forsøgte at skabe et ambitiøst projekt med arkitekterne Bjarke 
Ingels Group, der kunne imponere museumsfaglige folk, men ønskede også at ramme en bred 
målgruppe. Bymuseet troede selv på projektet, som var deres forsøg på at komme væk fra det 
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dårlige image. Men Bymuseet var for langsomme til at ændre det høje ambitionsniveau, da det 
ikke lykkedes at få finansieringen på plads. Bymuseet troede, at de kunne køre en politisk 
strategi uden kulturrådmanden, og de troede, at de havde andre politiske kanaler, der kunne 
anvendes, men det politiske flertal viste sig i stedet at være afgørende for museet. 
 
De besøgende er endnu en gruppe, som embedsmændene udtrykker, har påvirket deres 
opfattelse af Bymuseet. Her er det besøgendes genfortælling af deres oplevelse af museets 
udstillinger, som har været afgørende for en embedsmands opfattelse af, at udstillingerne var 
for kedelige og traditionelle i formidlingen. 
 
Embedsmændene omtaler også, at medierne og især de lokale dagblade, har formidlet historien 
om byen og museet, fordi en redaktør er meget byhistorisk interesseret. En embedsmand 
fortæller, at mediernes beskrivelser af museet har været meget forskellig fra hans egen 
opfattelse, og at medierne derfor ikke været med til at forme hans opfattelse af museet: ” jeg 
kender jo virkeligheden […] altså når der er forskel mellem dét, så er det, der står i pressen ikke 
dét, der former min virkelighed” (Repe23: 575-576).  
 
Embedsmændene taler også om sig selv som gruppe, og at de samtidig har opmærksomhed på 
mediernes omtale. Man holder øje med, om der er indlæg, som forvaltningen eller rådmanden 
skal reagere på, og man rådfører sig med kommunens  kommunikationsafdeling. Man har 
derfor læst alt, hvad medierne har skrevet om Bymuseet. En embedsmand fortæller om, at han 
taler med andre embedsmænd, for at beskrive ”Hvad skal vi med et bymuseum?” (Repe21: 
512). Embedsmændene fortæller, at deres opmærksomhed er rettet mod den politiske debat om 
museet, fordi det er vigtigt for dem at opnå forståelse for, hvad der er politisk gangbart (altså 
hvad der er politisk flertal for også i forhold til Bymuseets sag). Embedsmændene har også 

fokus på at få rådmanden til at fremstå på en positiv måde74.  Dermed er den politiske debat og 
hvad der er muligt at få igennem systemet også noget, som kan påvirke embedsmandens 
opfattelse af Bymuseet. (Bilag C, s. 35 – 39). 
 
 
Sammenfattende for embedsmænd er deres opfattelse af Bymuseet påvirket af museets 
udfordringer gennem de seneste år. Man har her arbejdet godt sammen med museet, men 
museet burde i højere grad have brugt embedsmændene til at finde vej gennem udfordringerne. 
Altså har de en interesse i, at Bymuseet klarer sig bedst muligt. De har særlig øje for de politiske 
interesser i Bymuseet, museets identitetsskabende funktion for byen, samt at 
kulturforvaltningen kan bruge museet til at støtte op om kommunens kulturstrategi. 

                                                        
 
74

 Her påpeger den pågældende embedsmand, at det er af betydning, at Aarhus Kommune er en magistratstyret kommune, 
hvor sager bringes i spil af den politiske ledelse af rådmanden, som derfor er en central placeret person.  
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Embedsmændenes interesse er også af økonomisk karakter. Man ønsker, at kommunens 
kulturmidler anvendes med optimalt udbytte i form af forskningsbaseret formidling, og her har 
museet ikke leveret tilstrækkeligt.  
 
Med embedsmændene som afsæt skal vi nu videre til repræsentanter for byens politikerne.  
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11.7 Politikere 

Bymuseet er afhængig af politisk opbakning, idet Byrådet er den primære bidragsyder til 
museet. Derfor er det interessant at se, hvordan to byrådsmedlemmer, hvoraf den ene er 
kulturrådmand og den anden er medlem af kulturudvalget, beskriver museet, og hvordan de 
tre perspektiver af analyserammen udmønter sig. 
 
I interviews med de to byrådspolitikere beskrives første perspektiv i analyserammen 
gennem beskrivelser af organisationen som helhed samt museets opgave og funktioner: 
 

 
Figur 35. Første perspektiv: Politikeres beskrivelse af Bymuseet. 

 

• Organisationen 
Som det ses af figuren ovenfor, er der en række dimensioner af dette emne. For det første  
beskriver politikerne museets image som ikkeeksisterende. De fremhæver først og fremmest en 
støvet udstillingsform og den manglende basisudstilling, som det, der har mest betydning for 
det manglende image. Museets resultater har ikke levet op til politikernes forventninger, nogle 
ting er gået godt, men overordnet er Bymuseet blevet nedlagt og opgaverne placeret i Den 
Gamle By, fordi politikerne ikke længere havde tiltro til, at museet kunne løfte dets opgave. 
Museets fysiske rammer beskrives forskelligt. Dels som nogle fine rammer, som museet ikke 
har udfyldt i tilstrækkelig grad eller også som en del af forklaringen på, hvorfor det ikke helt er 
lykkes for museet. Man nævner det gamle rådhus centralt i byen som en bedre placering. 
Bymuseet beskrives som klemt og truet på sin eksistens, dels fordi museet har været under 
beskydning i offentligheden og fra Byrådet, og fordi Moesgård og Den gamle By står som 
mastodonter i forhold til Bymuseet. Men politikerne nævner også miljøet omkring museet, idet 
historien ikke har haft førsteplads i prioritetsrækken:  ”Aarhus bys historie har levet sådan en, 
måske en lidt hensygnende tilværelse, hvor man ikke har satset så meget”. (Repe25: 602). Man 
har udtrykker, at der i de lokale medier ”har været en meget negativ omtale. […] Og der har 
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været fokus på en personkonflikt, der har været fokus på et lavt besøgstal, og der har været 
fokus på udstillingens kvalitet.” (Repe25: 607). 
 
Samtidig har dialogen mellem politikere og museet ikke altid været lige god, selvom museet 
har forsøgt at komme i dialog. Men kritikken har sat museet i en defensiv position, hvor de 
skulle forsvare sig, og der efterspørges en mere proaktiv tilgang til dialog. (Bilag D, s. 39 – 42) 
 

• Museets opgaver og funktioner 
Når politikerne omtaler museets opgaver og funktioner, nævnes for det første museumslovens 
fem søjler, og at det ikke nødvendigvis er et bymuseum, der skal varetage byens historie: ”Det 
er ikke vigtigt at have et bymuseum.[…] Det er vigtigt, at der er nogen der varetager byens 
historie” (Repe24: 589), så borgere, virksomheder og institutioner har et sted at aflevere 
byhistorisk materiale. Det udtrykkes, at der på et bymuseum skal være ”en reel forskning i 
byens historie” (Repe24: 589), men det er formidlingen, som er det vigtigste.  
 
Et bymuseum forventes dernæst at sikre og bevare byens kollektive hukommelse, så man kan 
gå tilbage og se forfædres tid. Som en politiker udtrykker det: ”Jeg mener ikke, at Bymuseet 
fandt modellen for at varetage fortællingen om Aarhus bys historie. Havde man gjort dét, var vi 
jo ikke kommet i den situation, at Bymuseet nu fusioneres ind i Den Gamle By. Og byens 
historie er vigtigere end Bymuseet, og derfor må Bymuseet i dets nuværende form vige, for at 
sikre byens historie fremover.”(Repe24: 588). Samtidig siger en af politikerne, at Bymuseets 
opgave har ikke været tilstrækkeligt diskuteret og det har resulteret i en uklar opgave for 
Bymuseet. Han giver udtryk for, at Bymuseet ikke kan sammenlignes med andre bymuseer i 
Danmark, fordi man ikke har de arkæologiske udgravninger, og også samtidig er præget af at 
have gigantiske museer omkring sig.  
 
En anden del af opgaveforventningen fra politikerne er, at Bymuseet skal være synlig og 
betydningsfuld i debatten i og om byen: ”Bymuseet […] har [ikke] formået at tage dén plads i 
hjertet og i debatten, som man egentlig kunne have håbet på […]. (Repe25: 605). 
Opgavevaretagelsen skal også ske gennem samarbejde på tværs med andre kulturelle 
institutioner i byen. Endeligt er opgaven for Bymuseet også at skabe identifikation. I forhold til 
dén opgave, har ”Bymuseet […] været med til at give et lille nøk til, at vi ved, hvem vi er som 
århusianere.” (Repe25: 606-607). Men det århusianske og den århusianske identitet måtte gerne 
have været mere udfoldet, og det forventes at kunne ske, når museet overgår til Den Gamle By. 
Udstillingen ‘Af Lyst eller Nød’ fremhæves som en relevant udstilling, fordi der er ”en rigtig 
god historie om, hvem vi er som århusianere” (Repe25: 607). Men samlet set opleves museets 
formidling lidt uvedkommende, så selvom museet har forsøgt at formidle den århusianske 
historie, så har det mest tiltalt publikum over 60 år. ”Formidlingen har simpelthen ikke været 
tilfredsstillende” (Repe24: 590) og det har overskygget ”velfortjente roser af Kulturarvsstyrelsen 
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for en række elementer - primært opbevaring og registrering, og det synes jeg har været fint, 
men det har ikke været nok.” (Repe24: 590) Formidling er altså afgørende: ”Det er formidlingen 
som er vigtigst […] men også debatskaber, underholder.[…] Det ligger jo til dels i 
formidlingen” (Repe25: 606). (Bilag D, s. 42 – 44)  
 

11.7.1 Hvordan ville politikere gerne have, at museet skulle være: 

Når politikerne taler om, hvordan museet skulle have været, omtales især museets 
opgavevaretagelse og museets strategi i forhold til centrale stakeholdere, der er de to kategorier 
som er baseret på følgende dimensioner: 

 
Figur 36. Politikeres ønsker til Bymuseet 

 

• Museets opgavevaretagelse 
Politikerne beskriver, at museets opgavevaretagelse skulle have været anderledes. Man ville 
gerne have, at museet var mere udfarende både som deltager i debatten i byen men også i 
forhold til samarbejder med andre: ”[A]t man involverer sig i byen og bysamfundet, og at man 
har antennerne ude - også tværinstitutionelt og tænker: Kan vi have samarbejde på tværs?" 
(Repe25: 613). Museet burde have fundet en synlig og særlig position gennem en reflekteret 
beskrivelse af deres primære opgave, så det ikke skulle handle, hverken om vikinger og 
købstad, men om at besvare spørgsmålet: ”Hvad er Aarhus?” (Repe24: 597). Dette skulle have 
været formidlet gennem systematiserede byvandringer, årbøger og forskningspublikationer, 
samt en månedlig helside fortælling i byens medier om Aarhus. Dernæst ønsker man sig en 
ordentlig platform, så borgere kan aflevere levnedsbeskrivelser og genstande. Man ønsker, at 
Bymuseet kunne være debatskabende og et markant museum, selvom det ikke er et stort 
museum. Museet forventes at bidrage til debatten om byens fremtid, og hvad det er, Aarhus vil 
være kendt for. På den måde så politikerne gerne, at museet afholdt debatarrangementer, men 
også at museet var  debatdeltager i bysamfundet. (Bilag D, s. 45 – 46). 
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• Museets strategi i forhold til centrale stakeholdere 
Den anden kategori omhandler politikernes ønsker til museets strategi i forhold til museets 
centrale stakeholdere. Det havde været bedre, hvis museet havde indtaget en proaktiv tilgang, 
for: ”Da et det bedre at være proaktiv – […] Man kunne f.eks. bede og komme eller sige: ’Vi vil 
gerne vise jer rundt’, ’Vi kunne godt tænke os specielt at invitere jer til det her’. Eller det kunne 
være en rolle, man kunne have i forhold til en debat”. (Repe25: 611). Her burde museet have 
været mere inviterende overfor politikere, også i forhold til deres problemer om ekstern 
finansiering, og være opmærksom på at tale til det samlede politiske spektre, og altså at ”når 
man er i kulturudvalget og i et kulturrum, så er det også vigtigt, at man taler til alle og ikke bare 
taler til den ene side af det politiske spektrum.” (Repe25: 612). Der opfordres også til, at museet 
er proaktivt og involverende i forhold til embedsmænd og beder om hjælp, inden problemerne 
er blevet uoverskuelige. Endelig påpeges det, at museet i deres kommunikation med politikerne 
skal være opmærksomme på, at det er deres sponsor, de taler med og derfor passe på, hvad der 
bliver sagt i et magtrum, som f.eks. kulturudvalgsmøder er. (Bilag D, s. 46) 
 

11.7.2 Hvad tror politikere, at andre stakeholdere mener om Bymuseet? 

Politikerne omtaler en række stakeholdergrupper. Dels deres egen gruppe nemlig politikere, 
men også embedsmænd, borgene, den lidt uklare gruppe af ’folk’, medierne, kulturmiljøet i 
byen samt Bymuseet selv. 
 
For det første tror de to politikere, at byens øvrige politikere er ret enige i deres holdninger om 
Bymuseet. Dernæst nævnes Det Radikale Venstre som de, der allerede for fem år siden 
frembragte forslaget om at lukke museet. Samtidig tror man, at de andre politikere også er 
meget fokuserede på museets formidling, fordi politikere er mest optagede af det, som er 
synligt, hvorfor opbevaring, indsamling og registrering ikke tæller i lige så høj grad i 
vurderingen af museets opgavevaretagelse. Det udtrykkes, at de øverste politikere og 
kulturrådmanden har en interesse i at være en del af synlige aktiviteter på museet, og f.eks. at 
holde taler i den forbindelse. Der nævnes også, at et konservativt byrådsmedlem har talt for 
Bymuseet sag og for nødvendigheden af Bymuseet fik bedre rammer, men at vedkommende 
blev mødt med kritiske spørgsmål om den permanente samling og museets lave besøgstal.  
 
En anden stakeholdergruppe, som politikerne omtaler, er kommunens embedsmænd. De har 
undret sig over museet, for ”hvis man stabler sager op konstant på skrivebordet, så begynder 
de [embedsmændene] jo at tænke: ’Hvad i alverden er det, at der foregår?’ Og det er jo så også 
et tegn på, at der er et eller andet galt.” (Repe25: 615).  
 
Dernæst nævner politikerne byens borgere. De beskrives til at have udvist en begrænset 
interesse i museet, og det har haft betydning, ”for hvis borgerens interesse havde været større, 
så havde vi ikke nedlagt Bymuseet”. (Repe24: 591). Borgerne vurderes at have et stort behov for 
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at høre om Aarhus’ historie og viser også stor interesse, hvis historien bliver præsenteret og 
markedsført bedre, end museet har været i stand til. Men folk har ”snakket om, [h]vornår 
kommer den der superudstilling” (Repe25: 607).  
 
Medierne er endnu en gruppe, som politikerne beskriver. Politikerne er opmærksomme på, 
hvad der har stået i de lokale aviser om museet, og der omtales ”en pressereaktion” (Repe25: 
608), hvor politikere tog museets kritiske sag op på udvalgsmøder. Men politikerne mener ikke, 
at deres generelle holdning til museet er påvirket af mediernes kritiske behandling af museet, 
fordi ”det lange, […] seje træk” (Repe24: 593) ikke er det, som fylder i aviserne, og man tager 
derfor et vist forbehold for forsidehistorierne. 
 
Byens kulturmiljø er endnu en stakeholdergruppe, som politikerne taler om. Her udtrykkes det, 
at man har hørt kulturfolk beskrive museets udstilling, og at de opfatter museets 
udstillingsform som støvet. Kulturfolk stiller spørgsmålstegn ved, hvor vedkommende 
Bymuseets udstillinger er, siger politikerne.  
 
Bymuseet beskrives også som gruppe. Museet beskrives til at være blevet påvirket af den 
eksterne kritik, som har sat museet i en forsvarsposition: ”Det er klart, at det påvirker dem. Og 
de har selvfølgelig også, som jeg har været inde på, så forsvarer de sig også, og det er vel meget 
naturligt, at man gør det, når man bliver udsat for kritik - også negativ kritik” (Repe25: 611). 
Endelig var ledelsens ambition at bevare museet. (Bilag D, s. 47 -48)  
 

11.7.3 Politikeres omtale af identitetsmæssig dynamik 

I interviews med politikerne er der udsagn, som kan pege på, hvorledes politikerne selv 
vurderer, at deres opfattelse af museet er påvirket af forskellige synlige og usynlige lag, som 
samlet set giver en ”mavefornemmelse” (Repe24: 593) for institutionen. Da disse udsagn er 
interessante i forhold til beskrivelse af dynamikker i den opfattede identitet af Bymuseet, 
fremlægges de her i et selvstændigt afsnit, idet analyserammens perspektiver ikke direkte 
indeholder dette aspekt. For politikerne udtrykker nemlig, at mavefornemmelsen har betydning 
for politikerenes vurdering af museets opgaveløsning. Man har noteret sig et lavt besøgstal, 
negativ fokus på museet men også velfortjente roser fra Kulturarvsstyrelsen. Der fremhæves 
også, at man har brugt tid sammen med museets direktør for at komme bagom kritikken. 
Dernæst fremhæves organisationens fremtoning, hvor museet gerne skal fremstå som levende 
og sprudlende og ’ude af sin skal’. En stærk ledelsesfigur har også betydning, ligesom 
medarbejderteamets evne til at arbejde videre i god gænge, når der har været interventioner 
eller udfordringer for organisationen. Politikerne omtaler også den offentlige opinion eller 
borgere, som de møder, hvor de hører efter deres beskrivelser af en institution. Politikerne 
nævner også andres faglige vurderinger af museet som betydningsfulde. Man har f.eks. lyttet 
efter Kulturarvsstyrelsens evalueringer af museet. Man har også søgt forskellige inputs fra 
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kulturforvaltningen og også hørt på de folk, som har deltaget i kulturudvalgsmøder, hvor 
museet har været en del af dagsordenen. Alle disse komplekse påvirkninger er med til at danne 
politikernes billede af en kulturinstitution som Bymuseet.  (Bilag D, s. 45 – 46) 
 
For politikerne i analysen kan det sammenfattes, at de har særlig øje for, hvorvidt museet har 
levet op til, at Bymuseet har løst sin opgave. Politikerne har interesse i, at museet leverer 
oplevelser og udstillinger til byens borgere og turister, og museet har ikke levet op til de 
forventninger. Man ønsker, at museet havde bidraget til den lokale debat. Man ønsker et 
Bymuseum, der gør en forskel for byen. 
 
Vi går nu lidt tættere på Bymuseet, idet den næste gruppe er repræsentanter for museets 
samarbejdspartnere. 
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11.8. Samarbejdspartnere 

Vi skal nu se, hvordan nogle af museets samarbejdspartnere beskriver museet i interviews. 
Respondenternes samarbejde med museet har forskellig karakter. To har samarbejdet med 
museet om deres udstillinger. To andre respondenter er med i Bymuseets venneforenings 
bestyrelse, mens den sidste respondent er medlem af museets bestyrelse. Her fremlægges 
analyserammens tre perspektiver. 
 
 

11.8.1 Samarbejdspartneres beskrivelser af Bymuseet 

Når samarbejdspartnere beskriver museet, kan deres udtalelser grupperes på følgende måde:  

 
Figur 37. Oversigt over samarbejdspartneres beskrivelse af Bymuseet 

 
I det følgende fremlægges kategoriernes dimensioner med samarbejdspartnerenes citater af 
dette første perspektiv.   
 
 
 

Organisationen	  	  

Andres	  opfattelse	  af	  Bymuseet	  

Museets	  positive	  kvaliteter	  

Museets	  udstillinger	  

	  	  	  Forventninger	  til	  Bymuseets	  
opgave	  

Forventeninger	  til	  museets	  
funktioner	  

• Klemt fra starten og andre varetager også 
byhistoriske opgaver 

• Internt miljø 
• Museets ledelse 
• Økonomi 
• Museets kommunikation 
• Tidsmæssige vurderinger 
 
• Image 
• Ukendt  
• Præget af negative historier, der også har 

været i medierne 
• Branding 
• Omdømme 

 

• Åbenhed 
• Bygningen og beliggenhed 
• Åben og lydhør tilgang til samarbejdet 
 

• Positive vurderinger 
• Negative vurderinger 

 
• Leve op til den oprindelige vision 
• Tiltrække publikum 
• Levende læring 
• Formidle Århus bys historie (også på nettet) 
• Registrere, indsamle og bevare historien 
 

• Identitetsskaber 
• Skaber sammenhæng for byen 
• Centrum for byhistorien 
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• Organisationen 
Samarbejdspartnerne beskriver for det første museet som organisation. Her hæfter man sig ved, 
at museet var klemt fra starten, og at andre også varetager byhistoriske opgaver og interesser. 
Dels går citaterne på et ydre vilkår for organisationen, idet ”Aarhus har aldrig rigtig kommet op 
og gået rigtig i takt på hele det her lokalhistorie” (Res30: 754), og at der er ”1000-vis af andre 
tilbud i Aarhus” (Res29: 722). Her spiller byens andre store museer også en rolle, men de 
varetager samtidig også en del byhistoriske opgaver. Dels nævnes museets begyndelse som et 
problem, idet byggeriet af museet var underfinansieret fra starten. Det at ”[m]an starter for 
noller økonomisk […] Så er du […] på dødsdans fra starten.” (Res27: 655-6). Og også museets 
bestyrelse bedømmes som ”for svag fra starten” (Res27: 656), idet den ikke er ”stærkt nok 
politisk forankret” (Res27: 657-8).  
 
Det interne miljø på museet beskrives også. Dels som et godt arbejdsklima, men det udtrykkes 
også, at når museets folk har ”fået sådan en […] [m]avepumper […]. Så er det for sent. [… 
Museets F]olk har været ramt på mange forskellige led og kanter” (Res26: 641). Det har påvirket 
dem at ”bøvle med alle mulige andre problemstillinger, [for] så har [man…] ikke kræfterne til 
[…] at kigge fremad […]” (Res29: 745). Dernæst beskrives museets medarbejdere til at være 
”lidt for optaget af at gøre det rigtigt” (Res26: 640) og en anden udtrykker, at ”[d]et er en meget 
kvindepræget organisation.” (Res27: 680). 
 
Samarbejdspartnerne beskriver museets ledelse på to forskellige måder. Dels meget positivt 
som at ”den nye bestyrelse og den nye ledelse har gjort et formidabelt stykke arbejde”. Dels 
negativt om museets direktør, som én der ”ikke matchet opgaven.” (Res27: 671). 
 
Museets økonomi beskrives som ”overmådelig begrænset” (Res30: 758), og at økonomien fra 
starten af har været en udfordring for museet, men museets direktør har fået styr på 
økonomien. Én citerer kommunens rapport om Bymuseet, hvor der sammenlignes med andre 
kulturhistoriske museer, og  museet har ”faktisk gjort pænt meget for ikke ret mange penge.” 
(Res30: 758).  
 
Dernæst beskriver samarbejdspartnerne museets arbejde med ekstern kommunikation. Dels har 
museet været god til at få arrangementer og udstillinger ”i de rigtige aviser” (Res26: 623), men 
nogle kunne være ”markedsført langt kraftigere” (Res27: 669). Museets grafiske arbejde 
betegnes som ”nydeligt […] men så bliver man jo skuffet, når man så kommer og ser, at 
indholdet i det, i det fysiske museum, ikke matcher” (Res27: 640). Bestyrelsesmedlemmet siger 
følgende: ”fiaskoen [er] måske primært af kommunikativ art. Historien blev simpelthen ikke 
fortalt godt nok. Altså om turn-aroundet – om alle de der mange udstillinger, som faktisk var 
meget gode.” (Res30: 759). Også i forhold til embedsmænd og politikere beskrives en vanskelig 
kommunikationssituation; ”som på det seneste måske kun [har] været envejskommunikation 
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[… ,] og det er ikke museets skyld” (Res28: 704) idet ”kommunikation er jo tosidet. […] 
[E]mbedsmænd og politikere [skal] jo vise lidt interesse” (Ibid.). Museets kommunikation med 
venneforening betegnes af en respondent fra venneforeningen som tovejs og dermed mere 
positivt end den øvrige eksterne stakeholderkommunikation.  
 
Endelig beskrives museet også med tidsmæssige vurderinger, både i forhold til lukningen af 
museet og også i forhold til vurderinger af resultater: ”Bymuseet er jo ungt. […] Det er jo blevet 
til et rigtigt museum med en organisation, og de har et flot museumsareal. […] de har grund til 
at rette ryggen […] Man skal tænke på, at så gammelt er det jo heller ikke.” (Res29: 730). 
Dernæst er det denne respondents pointe, at ”museer bliver mange gange vurderet på et forkert 
grundlag - i hvert fald i pressen og også i princippet for politikkerne [… M]an kan [ikke] 
vurdere et museums succes på et kalenderår, […] de skal køre over en femårsperiode” (Res29: 
731). Sådanne kortsigtede vurderinger beskrives endvidere: ”Jeg tror ikke, at du kan styre det. 
Fordi du er underlagt de der mekanismer ikke!, […] men jeg siger bare, at jeg synes ikke […] det 
er befordrende, at det foregår på dén måde. Det gælder ikke kun museer. Det gælder sådan i al 
almindelighed.” (Res29: 741). (Bilag E, s. 50 – 52) 
 

• Andres opfattelse af museet 
Den næste kategori omhandler, hvad samarbejdspartnerne udtrykker, at andre synes om 
museet. For det første beskrives Bymuseets image forskelligt: Dels som ”et fravær af image” 
(Res26: 625) og dels mere positivt, idet ”Bymuseet har […] det image […] at formidle byens 
historie til byens borgere” (Res28: 693). Men det ”halvdårlig[e] image” (Res30: 756) hænger 
sammen med ”[k]onflikt[en] imellem bestyrelse og den daværende direktør” (Ibid.) ”Det 
dårlige image hang desværre ved, fordi pressen fik jo nys om det […] det var [… ,] med til […] 
at skubbe til en vogn, der hældte slemt i forvejen.” (Res28: 701)  
 
For det andet beskrives Bymuseet som ret ukendt og ”folk ved ikke hvor det er henne […] og 
tror det er Kunstbygningen.” (Res26: 625). Museet ”er sygnet lidt hen i glemslen hos mange 
århusianere” (Res28: 692), undtagen hos ”en mindre gruppe af mennesker […] som ved, hvad 
det står for.” (Res29: 721-2). Så derfor er andre stakeholderes kendskab og interesse i bymuseet 
stadig præget af de negative historier, der også har været i pressen, fordi ”folks billeder af 
Bymuseet lider under den offentlige debat, der har været omkring noget i fortiden” (Res29: 
739). En beskriver, at museets positive historier ikke er nået langt nok ud, for ”der skal måske ti 
positive historier til at opveje en dårlig” (Res30: 756), men ”[h]vis man får gode historier i 
medierne, så får man nemmere politisk goodwill” (Res30: 760). Bymuseets brand er ikke som 
den Gamle Bys, der ”står mere klar i folks bevidsthed” (Res29: 721). Omdømmet beskrives, på 
samme måde som image, tosidet: dels som et ”godt omdømme” (Res29: 724), og som ”den 
største fiasko var, at det ikke lykkedes at få skaffet det gode omdømme” (Res30: 759). (Bilag E, 
s. 54 – 53) 
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• Museets positive kvaliteter 
Alle samarbejdspartnerne nævner museets positive kvaliteter. Her er det især museets åbenhed, 
der bemærkes. Museet beskrives som ”et umådelig venligt og umådelig behageligt sted at 
komme” (Res27: 661) og at museet har en ”stor åbenhed” (Res26: 631). Også i forhold til 
samarbejdet med museet beskrives museet og dets direktør til at have en ”stor rummelighed” 
(Res26: 639) og som én, ”der gerne vil spørge andre” (Res29: 744). Det personlige møde med 
direktøren og bestyrelsen fremhæves af en respondent som det primære, i at danne hans 
opfattelse af museet. (Bilag E, s. 54 - 55) 
 

• Museets udstillinger 
Museets udstillinger beskrives både negativt og positivt. Der er få positive kommentarer, mens 
de negative vurderinger fylder mest. Derfor står ”en flot udstilling”, og det at ”de har bidraget 
med et hav af gode udstillinger” overfor udtalelser som ”den mest jammerlige, jeg nogensinde 
har set (Res27: 659), ”pinligt” (Res27: 661), ”[d]et rører mig ikke” (Res 26: 626), ”mere eller 
mindre tilfældige udstillinger [som] byen ikke har ville[t] acceptere (Res27: 659). En nævner, at 
”Aarhus er en stor by – da skal man altså passe på, hvad man gør, fordi det kræver mere […] 
Du skal matche [det nye kunstmuseum, Den Gamle By og Moesgård.” (Res27: 665). (Bilag E, s. 
55 – 56) 
 

• Forventninger til Bymuseets opgave 
Samarbejdspartnerne italesætter en række forventninger til, hvilke opgaver Bymuseet skal løse. 
For det første er specielt en respondent meget optaget af at Bymuseet skal leve op til den 
oprindelige vision for museet, hvor ”tanken var slet ikke den, at man skulle samle ind. Man 
skulle være et udstillingsmuseum, hvor man lånte […] fra andre” (Res27: 655). Han er skuffet 
over, at museet ”ikke er nået op til de visioner, som Bernhard havde.” (Res27: 655). Dernæst er 
alle respondenterne enige om, at det er Bymuseets opgave at tiltrække publikum. Og selvom én 
mener ikke er grund til ”bøje nakken i forhold til besøgstallet […] så er han ”[p]ersonligt lidt 
skuffet over, at der ikke er flere århusianere, der besøgte museet. Altså var der ”for lidt 
opbakning” (Res30: 759) og det bemærkes, at Bymuseet ”er en niche” (Res29: 722), som er lille i 
konkurrencen med de andre tilbud i Aarhus.  
 
De næste to dimensioner af citater omhandler museets formidlingsopgave. Dels som læring 
gennem historie; for ”man skal kunne lære noget […] om menneskelige vilkår. […] Nu og da og 
dengang” (Res26: 630) og der er ”bi-effekter af læringsmæssig karakter [..] til skolebørn og 
undervisning” (Res30: 758). Dels forventer samarbejdspartnere også af museet, at det mere 
bredt formidler den århusianske bys historie også på nettet; ”for den digitale verden […] er en 
væsentlig del” (Res30: 755). Men i den fysiske verden ”skal [museet…] lave nogle relevante 
udstillinger” (Res 26: 620), som ”fortæller den lokale historie” (Res29: 720), men også trække 
”foredragsholdere ind, som har en stærk lokal forankring.” (Res29: 730). 
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Samarbejdspartnerne italesætter også deres forventning til Bymuseets opgave som både 
registrering, indsamling, og det, at museet skal bevare historien. Det gælder ”den viden 
nutidshistorien er ved at give os. [… N]ogen skal jo samle det sammen.” (Res30: 764). ”Og i 
hvert fald en registrering af den byudvikling, der sker, som er fantastisk vigtigt at få registreret 
samlet og arkiveret” (Res28: 688-9), og der påpeges at dette også ”hænger sammen” med 
formidlingen (Ibid.). (Bilag E, s. 56 – 58) 
 

• Museets funktioner 
Denne kategori består af de dimensioner, hvor respondenterne beskriver, hvilke funktioner og 
betydninger Bymuseet har i forhold til lokalsamfundet. Dels er museet en identitetsskaber:  
”forståelsen af, hvad er det for et sted, vi er en del af? Og […] på dén måde synes jeg faktisk, et 
bymuseum er tæt på at være uundværlig. […] Jeg tror, at den lokale identitet […] er nærmest 
noget nær det vigtigste.” (Res30: 758). Bymuseet er jo som navnet siger – byens museum.” 
(Res28: 698) og det er ”med til at skabe én eller anden form for sammenhæng. […] det er jo 
vigtigt, at […] hvis vi skal opfatte os som et samfund, [at vi har] ”nogle institutionelle bindinger 
– et eller andet der binder os sammen” (Res30: 758). Bymuseet forventes at være det sted, ”hvor 
man har et overblik over, hvad har vi egentlig af historie om denne by” (Res28: 688-9) og 
italesættes som et ”arnested” (Res28: 693) for byhistorien, altså en forventning om, at museets 
funktion også er at være et centrum for byhistorie. (Bilag E, s. 58 – 59) 
 

11.8.2 Hvordan ville samarbejdspartnere gerne have, at museet skulle være? 

Det andet perspektiv i analyserammen medtager de citater, hvor samarbejdspartnerne omtaler 
deres ønsker til museet. Her er der to kategorier, hvor den første omhandler ønsker til museets 
funktion og kategorien ’mere …’, som viser en række emner, som man ønsker sig mere af fra 
Bymuseet:  

 
Figur 38. Oversigt samarbejdspartneres ønsker til museet 

 

Museets	  funktion	  

Mere...	  

• Center for byhistorie 
 

• Udnyttelse af eksisterende muligheder 
• Fremdrift og handling 
• Pleje af netværk 
• Inviterende og involverende 
• Synlighed 
• Udstilling som ville tiltrække et nyt publikum 
• Realistisk vision 
• Opbakning 
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• Museets funktion 
Samarbejdspartnerne udtrykker ønske om, at Bymuseet kunne være et center for byhistorien i 
Aarhus. Det kunne f.eks. have været i form af et ABM-samarbejde75: ”hvor du havde al 
litteraturen om byen samlet ét sted, ikke! Hvor du havde lokalplaner bevaret. Alt hvad der 
sådan set dukker op, som har et lokalt [emne]”. (Res27: 673). En anden respondent påpeger, at 
”[d]er findes så mange adresser i Aarhus, hvor der findes materialer om byens historie […] Og 
jeg har[…] arbejdet for, at vi fik et, en byarkivar ansat og fik et byarkiv. […] Med base på 
Bymuseet. Det ville være naturligt. […]” (Res28: 693). En anden understøtter dette argument, da 
”den vigtigste funktion i et Bymuseum, det er dér at du skal henvende dig, hvis du skal vide 
noget om din by. Simpelthen” (Res27: 692). Men som en tredje fortæller, så mangler der 
strategiske samspil mellem de forskellige aktører på det byhistoriske område, arbejder i hver 

deres felt og med egne værktøjer76 dét at få det koordineret og samlet, sådan at vi anvender 
kræfterne bedst muligt.[…] Det synes jeg virkelig, virkelig mangler.[…] Både her lokalt i 
Aarhus men i dén grad på nationalt plan. […] Da, da mangler vi et strategisk sammenspil 
imellem de styrelser som har med museerne, arkiverne og bibliotekerne at gøre”. (Res30: 760). 
Derfor er opgaven vanskelig, men på et mindre plan udtrykkes dette ønske om, at et center for 
Byhistorie konkret kunne udmønte sig i, at museet burde ”følge op på nogle af de lokalplaner, 
som der er store perspektiver i. Det kan vi [museet] så også gøre i et samarbejde med 
Stadsarkitektens kontor [… har] nogle modeller af det. Kom og se!”. (Res27: 672). (Bilag E, s. 60 
– 61) 
 

• Mere… 
Den anden og omfattende kategori dækker over de mange forskellige typer af udsagn, hvor 
samarbejdspartnerne udtrykker, at de savner ’mere’ af en række elementer på museet. Det 
handler for det første om, at samarbejdspartnerne ser nogle eksisterende muligheder, som de 
mener, museet skulle have udnyttet bedre. Deres eksempler går dels på, at museet kunne have 
afholdt arrangementer og oplæg i forlængelse af de ting, som foregik på museet (f.eks. Kulturby 
2017). At man, i forbindelse med en bogudgivelse på museet, havde fulgt op ved at invitere 
relevante interessegrupper i byen. At udnytte de deltagende kunstnere til udstillingen ‘Af Lyst 
eller Nød’ til oplæg og også få andre bidragydere til museet til f.eks. at levere endnu mere. Som 
en af respondenterne udtrykker det: ”[Vi havde] en god dialog omkring det. Jeg oplevede bare, 
at der var en bevægelse dér, der kunne have, ligesom, der var noget der kunne have blevet til 
noget mere.” (Res26: 641-2).  
 
For det andet er det i datamaterialet tydelig udtrykt fra samarbejdspartnerne, at man ønsker 
”lidt mere handling, lidt mere fremdrift.” (Res29: 746). En anden efterspørger ”mere initiativ fra 
                                                        
 
75 ABM: Arkiv, bibliotek og museum, altså inden for hver deres separate områder. 
76

 Han nævner som eksempel, at man inddaterer i forskellige databaser på arkiver og museer.  
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Bymuseets side” (Res26: 632) og også en hurtigere arbejdsform, for ”de arbejder i nogle helt 
andre tidshorisonter.” (Res26: 642). En af respondenterne nævner, at ”[…] den private 
repræsentation fra erhvervslivet [i museets bestyrelse], kan […] måske være med til at sikre 
noget hurtig fremdrift - at der bliver truffet nogle beslutninger. Fordi det har vi ikke tid til at 
vente på i vores verden. Der skal ske noget. Få nu truffet nogle beslutninger, så vi kan komme 
videre.” (Res29: 745).  
 
For det tredje efterspørges mere pleje af museets netværk. En siger: ”Jeg ville nok prioritere 
anderledes. […] Mere menneskelig kontakt, altså. Bruge flere ressourcer på at trække i 
netværket” (Res26: 645). Museets netværk er også venneforeningen, der omtales som en 
”konfliktflade” Res27: 665), og en anden mener, at det er vigtigt for museet at få etableret 
”fortrolighedsforhold til venneforeningen igen” (Res30: 759). En af respondenterne inddrager 
også museets frivillige: ”dét at rekruttere frivillige og [… og] få gang i sådan nogle 
venneforeninger […] dét skulle have været lykkedes bedre, hvis det skulle have lykkedes.” 
(Res30: 759-60). At få et bedre forhold til venneforeningen er vigtig for museet, ”[f]ordi det er 
ambassadøren, der går ud i byen.” (Res27: 667)  
 
Dernæst udtrykker samarbejdspartnerne et ønske om, at museet var mere inviterende og 
involverende. Dels i forhold til eksisterende samarbejdspartner, som en siger: ”de kunne have 
involveret os noget mere. […] Det havde vi gerne villet.” (Res26: 631). Dels i forhold til andre 
aktører, der kunne bidrage med flere besøgende, arrangementer og med udstillingselementer 
indenfor de områder, som museet arbejdede med. F.eks. nævnes udstillingsmæssige og 
fagrelevante afdelinger af Aarhus Universitet, kommunale byplan-afdelinger, men også andre 
aktører i byen, indenfor det migrationstema, som udstillingen ’Af Lyst og Nød’ behandlede.  
 
Museets udstilling var ifølge samarbejdspartnerne ikke tilstrækkelig, og det vurderes at ”dét de 
skulle have prioriteret højere - nemlig at få publikum ind.  Man kunne også have gjort det, at 
man havde udstillet nogle af tingene, inden at de kom på fællesmagasin (Res27: 664). Ligeledes 
siger en anden: ”jeg synes [de skulle have forsøgt at] tiltrække nyt publikum med en anden 
baggrund end de der meget gråhårede […]”. (Res26: 631) 
 
Museets ambitionsniveau bemærkes af samarbejdspartnerne, og der efterspørges en mere 
realistisk vision for museet. Her er det specielt museets projekt med Bjarke Ingels Group, der 
trækkes frem i deres argumentation, og der tales om udfordringen i at balancere mellem høje 
ambitioner og realisme.  Endelig er der et ønske om, at museet kunne få mere opbakning fra 
byens borgere og politikere. (Bilag E, s. 61 – 64)  
 
 
 



 

 

264 

11.8.3 Hvad tror samarbejdspartnere, andre stakeholdere mener om museet? 

Respondenterne er blevet spurgt til, hvad de har hørt, andre stakeholdere mener om Bymuseet 
og dernæst nævner samarbejdspartnerne også løbende en række stakeholdergruppers 
holdninger til museet. De nævner således borgerne, besøgende, kulturfolk, byens pengemænd 
og sponsorer, de lokale medier, politikere og Bymuseet selv. I det følgende gennemgås hver 
stakeholdergruppe: 
 
Borgerne ”vil gerne se de genstande, de […] selv har afleveret til byen”(Res27: 662-3), og museet 
har skuffet borgerne, fordi genstandene er blevet placeret i arkiv. Det er de indfødte, som har 
størst interesse i Aarhus’ historie, men også tilflyttere vil gerne sætte sig ind i byens historie 
(Res28: 699).  
 
Samarbejdspartnerne beskriver også de besøgende, som man har hørt fortælle om museet flotte 
bygning (Res29: 724). Her nævnes det også, at de der har set udstillingen ‘Af Lyst eller Nød’, 
har været meget glade for at se den. Nogle ”folk var meget berørte, og vi fik fantastisk feedback 
på det.” (Res26: 627), men mange af dem ”ved jo som udgangspunkt ikke, at der er forskel på et 
kulturhistorisk museum og et kunstmuseum. Det er bare et museum.” (Res26: 633). En taler om 
at ”stamkunder […], de sætter pris på Bymuseet. Men ikke alle besøgende har været tilfredse, 
og en oplever at ”alle er jo så endt med at sige: "Jamen der er for lidt at se." (Res27: 677). Og 
ydermere, at besøgende har udtrykt, at de er holdt op med at komme på Bymuseet, da den 
tidligere direktør holdt op på museet.  
 
Den næste gruppe er byens kulturfolk. Her fortæller en af respondenterne (som selv arbejder 
med kultur) om sine kontakters kritiske holdninger overfor museet. De har nemlig stillet 
spørgsmål om ”skulle de [museet] ikke, og kunne de ikke [… gøre noget andet end det gjorde]” 
(Res26: 635), og har undret sig over, at museet har fået penge, men at ”[de]r foregår ingenting.” 
(Res26: 636). Kulturfolk har desuden undret sig over en bestemt tale fra Bymuseets direktør, 
hvor hovedfokus var på museets manglende økonomiske midler, da man mente, at det er et 
grundvilkår for mange kulturinstitutioner, og talen blev af kulturfolk bedømt som ”dårlig stil 
[… og det forkerte fokus fik] kæden til at hoppe af for rigtig mange.” (Res26: 637) 
 
Byens ’pengemænd’ beskrives også af to af samarbejdspartnerne. Den ene fortæller, at ”de har 
samme opfattelse [som ham selv] - at det har været lidt af en skuffelse. […] Der er ikke noget at 
komme efter [på Bymuseet].” (Res27: 677). En anden samarbejdspartner, som arbejder for en 
fond, fortæller om vigtigheden i at kulturinstitutioner generelt skal forvente sig en modspørgsel 
i form af et ønske om at få noget til gengæld. Han fortæller om deres egen fond, at man giver 
penge til det, der sprænger rammerne og som er nyt. Man går udenom institutioner, hvor ”der 
er den her negative klang, så siger man bare: ’Det er ikke befordrende […] Uanset hvilken 
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institution det er. Jamen vi bliver associeret med noget, der er noget rigtigt skrammel - nej, det 
vil vi naturligvis ikke’”. (Res29: 740). 
 
De lokale medier og konkrete journalisters kritiske dækning af Bymuseet bemærkes af nogle 
samarbejdspartnere. En beskriver at: ”Der var lidt skriverier med en dårlig økonomi og 
[direktøren] var i pressen. Det læste jeg selvfølgelig med stor interesse.” (Res29: 736), men også  
”at pressen var […] lidt for skarp. […] lidt for direkte også” (Res29: 711). En anden fortæller, at 
”et meget snævert samarbejde med Jyllands Posten, og Jens Kaiser som jo altså er redaktør i JP-
Aarhus, har jo været en meget stærk kritiker. Og jeg har ikke leveret krudt til ham.” (Res27: 
680). Han kender til, at redaktøren er blevet skuffet efter møder med museet, hvorefter der ikke 
er blevet fulgt op på det, som museet har lovet.  
 
Politikerne beskrives af en respondent at være interesserede i de rammer og den kontekst, som 
Bymuseet kan tilbyde byens politikere, fordi alle er interesserede i lokalhistorie og mener, at 
historien er vigtig (Res30: 762). Dermed er museet vigtigt for dem, fordi ”Bymuseet som en 
form for både fysisk tilstedeværelse og [står som] symbol for dén der identitet, som Aarhus 
har.” (Res30: 763).  En anden respondent, der også selv er politiker, mener at de fleste 
byrådsmedlemmers forventninger og ønsker ligner hans egne (Res28: 707). Han påpeger, at 
politikernes engagement i byens kulturinstitutioner er vigtig for medarbejderne i 
institutionerne (Res28: 708). Samtidig siger han, at det er nemt som politiker at være kritisk 
overfor museet, og at politikere kan have en interesse i selve kritikken: ”Bare det element, at går 
det dårligt, så har alle travlt med at fortælle: "Hvor er det for dårligt, at det går dårligt", […] Det 
går simpelthen så stærkt med at fortælle, at det skal vi have styr på osv. […] Hvorimod hvis der 
så er et overskud, så roser de [politikerne] og siger : "Nu går det godt. Nu er der styr på det!". Vi 
sagde jo også dengang, at det var for dårligt.” (Res29: 736-7) 
 
Endelig beskrives Bymuseets interesser og de personer, som arbejder på museet. En respondent, 
som selv mener, at Bymuseet burde leve op til den oprindelige vision med museet, tror at 
Bymuseets intention og ønske også har været at få dén profil. Han ”tror, at de fleste nede på 
Bymuseet efterhånden er ved at være trætte af al den snak, uden at der sker nok” (Res27: 680). 
En anden respondent er overbevist om, at Bymuseet har været interesseret i at vise åbenhed og 
gennem arrangementer har ønsket at ”trække folk ind” (Res29: 724), som normalt ikke ville 
komme på museet. (Bilag E, s, 65 – 68)  
 
For samarbejdspartnerne kan det kort opsummeres, at deres særlige interesse i museet er, at 
blive lukket ind, at få lov til at være med, og være med til at udvikle museet med udgangspunkt 
i de emner, som de selv arbejder eller er interesserede i. Nogle taler om, at der kunne være 
kommet mere ud af samarbejder med museet, og at det er museet, som ikke har været 
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inviterende nok. Herfra adskiller respondenten fra museets venneforening sig, idet deres 
primære interesse er at støtte museet. 
 
Den sidste stakeholdergruppe vi skal møde er museets konkurrenter, som fremlægges i det 
følgende afsnit. 
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11.9 Konkurrenter 

Nu skal vi se nærmere på, hvordan de fire konkurrenter forholder sig til museet. Tre af dem er 
direktører for naturhistoriske museer i byen og den sidste er med i bestyrelsen og aktiv på et 
lokalarkiv i området. Når de bliver bedt om at beskrive museet og hvad de forventer af museet, 
taler de om følgende emner: 
 

 
Figur 39. Oversigt over konkurrenternes beskrivelse af Bymuseet 

 

• Organisationens indre linjer 
Som det ses af figuren ovenfor, beskriver konkurrenterne for det første organisationens indre 
linjer, hvor der er en række dimensioner. Alle respondenterne bemærker, at Bymuseet har 
været udfordret på forskellige måder, som en udtrykker det; ”Bymuseet har jo haft sådan en 
skrumlet tilværelse” (Rek32: 826). Museets nuværende ledelse sammenlignes med den tidligere 

• Konkurrent og begrænset kontakt 
• Bymuseets ’ulykke’ er til egen fordel 
• Markering af konkurrencesituationer (’os’ og ’dem’) 
• Samarbejde 
• Kolleger 
• Har fået tilbud om at overtage Bymuseet 

 

• En gammel idé fordi museet ikke har vist sin 
eksistensberettigelse 

• Handler om penge 
• Er en Århushistorie 
• Har ikke vakt protester 
• Fremtiden for byhistorien 

 

• Baseres på sammenligninger af museet i forhold til 
andre (internationale) bymuseer 

• Bedømmes på udstillinger, antal af publikum og hvad 
andre siger om museet 

• Opfattelse sammenfattes af flere elementer 
 

• Klemt på grund af tiden og de stærke museer omkring 
Bymuseet 

• Er ikke slået igennem 
• Image 
• Mediernes omtale af museet 
• Bygningen om dens placering 
• Begrænset fokus på historie i Århus 

 

• Udfordret 
• Ledelsen sammenlignes med den tidligere ledelse 
• Har arkæologer ansat, men skal arbejde med nyere tid 
• Museets ansvarsområde 
• Bygningen og indretningen af museet 
• Organisatoriske valg og stil 
 

• Positive vurderinger 
• Negative vurderinger 

 

Organisationens	  indre	  linjer	  

Bymuseets	  udstilling	  og	  
aktitiviter	  

Bymuseets	  ydre	  forhold	  

Forventninger	  og	  
vurderinger	  af	  Bymuseet	  

Overdragelsen	  til	  Den	  Gamle	  
By	  

Relationer	  mellem	  Bymuseet	  og	  
respondenternes	  institutioner	  



 

 

268 

ledelse, og man beskriver forskelle mellem de to direktører. Med hensyn til ansættelse af 
personale og direktør på Bymuseet, har to af respondenterne efter eget udsagn undret sig over, 
at Bymuseet har arkæologer ansat, men at de skal arbejde med nyere tid, for ”[d]a skulle man 
gå ind og ansætte en etnolog eller en etnograf som arbejder med nyere tid” (Rek32: 835) og det 
kaldes en ”fatal fejltagelse” (Rek32: 836). Dernæst beskriver respondenterne  museets 
ansvarsområde, som er hele Aarhus kommune ”men det har de selvfølgelig haft svært ved at 
overskue” (Rek31: 777). Museets bygning og indretningen af museet, beskrives også: ”Altså det 
er godt lavet som et arkitektonisk byggeri, men det er ikke særlig godt som museumslokale 
[…]” (Rek31: 770). Museets brug af deres lokaler anvendes som et eksempel på at museet ”ikke 
[…] har udnyttet det potentiale som var, at de fik nogle fantastiske lokaler.” (Rek34: 909).  
 
Bymuseets organisatoriske valg og stil er overskriften på endnu en dimension, som indeholder 
beskrivelser af, hvordan respondenterne beskriver museets tilgang til det at være et bymuseum. 
En siger at ”[m]an fokuserer mere på maskinrummet end på.. […] End på, på at skibet skulle 
fremtræde på en god måde.” (Rek33: 892). En af museumsdirektørerne taler om, at Bymuseet 
slettede Aarhus fra sit navn og at det ”museumsfagligt […] var en […] ’skyden sig selv i foden’-
beslutning.” (Rek34: 904) og så det som udtryk for, at  ”det var jo for at vise, at ’[v]i er hele 
verden’, eller ’[v]i vil favne det hele’. Altså ambitionerne om at ligesom skulle sætte sig ud over 
det provinsielle.” (Rek34: 904). Men samtidigt beskrives museet som ”[f]or afventende. [… ] 
Man kan ikke sidde og sige: ’Jeg venter på, at der kommer 10 millioner her, og derfor kan jeg 
ikke lave en udstilling’. Det kan man ikke.” (Rek34: 904). En nævner museets BIG projekt, som 
museets forsøg på ”at de vil forsøge at lave ét eller andet, som var moderne på landkortet” 
(Rek33: 869), men det var ”en mere kunstmuseumsagtig installation med et lidt kulturhistorisk 
sigte” (Rek33: 869). Bymuseet ”har forsøgt at være med på det nyeste” (Rek31: 779), men ”har 
været usynlige, eller i hvert fald har de været synlige på et forkert sted.”  (Rek31: 783). (Bilag F, 
s. 69 -70) 
 

• Bymuseets udstilling og aktiviteter 
Konkurrenterne beskriver Bymuseets udstillinger og aktiviteter med positive og negative 
ladede vurderinger. De positive lyder f.eks., at museet ”har været med til at sætte fokus på, at 
byen har en historie” (Rek31: 784), at andre organisationer i byen har kunne ”læne sig op ad et 
museum” (Rek31: 785), til at hjælpe med at finde ud af, hvor de selv som organisation hørte til. 
Byhistoriske standere i byen vurderes også positivt, da man ”i byrummet kan støde på ting, der 
fortæller om byens historie” (Rek31: 786). De negative vurderinger omhandler dels, at der ”ikke 
rigtig [har] været nok at se på” (Rek32: 833), at det, der var at se, ”er blevet for kedeligt” (Rek32: 
838). Dels omhandler de, at museet ikke har behandlet de store historier om Aarhus , hvilke kan 
”være et problem” (Rek33: 873). En fortæller: Da jeg læste en dårlig anmeldelse […] så tænkte 
jeg ’nå ja, det behøver jeg heller ikke’ (Rek34: 913). Dernæst vurderes det negativt, når museets 
aktiviteter ikke omhandler byhistorie, for ”[n]år man laver Lego-konkurrence eller sådan noget 
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på et bymuseum, så […] er det lidt tyndt” (Rek31: 778), ligesom ”at man vist kunne få børnene 
parkeret dernede, mens man handlede. Det synes jeg er helt ude på […] på overdrevet” (Rek31: 
782). (Bilag F, s. 71 - 72) 
 

• Bymuseets ydre forhold 
Konkurrenterne beskriver også museets ydre forhold. Dels har Bymuseet været klemt på grund 
af tiden, fordi de stærke museer omkring Bymuseet, har haft ”gang i byggeplaner” (Rek32: 847), 
dels på grund af manglende økonomiske midler, hvor f.eks. Velux Fonden  ”syntes jo de har 
givet nok til Aarhus”(Rek32: 847). Tilskud fra ”både stat og kommunen [skæres ned og], så 
bliver man klemt. Dansk museumsverden er klemt.” (Rek32: 857). Bymuseet ”har svært ved at 
finde sin placering i Aarhus og i billedet af museer i Aarhus [… ,] fordi at man har en række 
stærke museumsbrands” (Rek33: 867) i byen.  
Bymuseet er ikke slået igennem, som en udtrykker det: ”museet har ikke rigtig fået sig banket 
igennem igen som institution, efter alt det ballade der var.” (Rek31: 786) Medierne har bekræftet 
en respondents opfattelse af Bymuseets afventende tilgang (Rek34: 914). Museet er ikke 
”lykkedes [med] at trænge igennem til en stor gruppe”, så en masse mennesker gik [ikke] rundt 
og snakkede om, hvor var det godt” (Rek33: 884).  
Når der spørges til Bymuseets image, svarer én: ”det image man har, eller den opfattelse som 
befolkningen har fået […] bygger på, at det er alt for lidt, […] og det er også mit indtryk” 
(Rek31: 779), samtidig har “ballade omkring [den tidligere direktør] […] og sådan noget, så har 
man vendt ryggen til og sagt ’Nej det gider vi ikke det her’. Så det har kostet meget af deres 
image[…] Og det er noget, som skader mht. besøgstal” (Rek31: 779). En af 
museumsdirektørerne siger: ”Det har ikke noget godt image. Det er sådan et sted, hvor der ikke 
sker noget. Jeg kan huske dengang, da de der planer var der [BIG-projektet] og jeg tænkte, 
bevar mig vel! Godt jeg ikke skal videre med dét. ” (Rek32: 832). Så konkurrenterne er enige om 
at Bymuseet ikke har et godt image. Dog nævner én, at museet ”har et image omkring, at de har 
været gode til at lave byvandringer.” (Rek33: 868) 
Konkurrenterne beskriver også mediernes omtale af museet. En svarer direkte, at det er dét han 
har læst i avisen, som har dannet hans holdning til museet. Alle konkurrenterne har bemærket, 
at medierne har dækket museets problemer med dårlig økonomi, sagsanlæg, og som en 
udtrykker det:  ”på kryds og tværs beskyldninger”. Det må siges, at som museum var det ikke 
særlig smart. […] Det er meget ødelæggende for imaget, og det er meget ødelæggende for folks 
opfattelse af, hvad der sker der. Og det overvinder man ikke sådan lige.” (Rek31: 786) (Rek31: 
786). De negative emner i medierne ”har nok overskygget dét som egentlig burde være der. Og 
der sker jo det, at vi som mennesker måske lettere husker de der negative ting, end vi husker de 
positive ting.” (Rek31: 789 -90) Konkurrenterne beskriver dernæst museets bygning og dens 
placering. Én siger; ”det at bygge Bymuseet dernede, det var en fejl” (Rek32: 832) og uddyber at 
”det ligger alt for afsidiges dernede [, for] folk finder ikke derned” (Rek32: 829). En anden 
beskriver, at bygningen ”[s]et udefra […] er det rigtig flot”. (Rek31: 812) Endelig taler den 
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respondent, som er fra et lokalarkiv, om at der er begrænset fokus på historie i Aarhus. Modsat 
andre byer i Danmark har fået bygget deres arkiver op gennem 1950-70’erne, ”men Aarhus har 
tilsyneladende ikke rigtig kunnet finde ud af det” (Rek31: 772), hvilket han kalder ”et svigt af 
byens hukommelse”. (Ibid.) (Bilag F, s. 72 – 74) 
 

• Forventninger og vurderinger af Bymuseet 
Når konkurrenterne beskriver Bymuseet, beskriver de også, hvordan deres forventninger og 
vurderinger af Bymuseet dannes. For det første sammenlignes  Bymuseet med andre og 
internationale bymuseer. De nævner bl.a. Salzburg Museum og Stockholms Stadsmuseum, men 
også City Museum i London og Købehavns Museum, ”som favner historien og favner 
befolkningen, som den er her nu [… ,] de går udenfor museet og er end del af byen og 
engagerer forskellige befolkningsgrupper [, hvor kontrasten til det, det er […] at Aarhus 
Bymuseum  […] lavede navneforandring på et tidspunkt, hvor de smed Aarhus ud. […] det er 
ligesom antitesen af at være et godt bymuseum, at man smider navnet på dén by, man er er en 
del af ud” (Rek34: 899). Man vurderer altså også Bymuseets handlinger i forhold til andre 
museer, som en udtrykker det her: ”Det [byhistorie i byrummet] synes jeg er positivt, fordi det 
er noget man ser andre steder i verden.” (Rek31: 786).  
Konkurrenterne bedømmer dernæst museet ud fra ”hvad de kan præstere af udstillinger. Det er 
jo dét man kigger på ikke (Rek31: 788), mens en anden mener at ”det primære[succeskriterium] 
det er, at der kommer nogle mennesker (Rek33: 883), og man fornemmede f.eks. en succes på 
Bymuseet, ”da de lavede udstillingen om 80’erne” (Rek33: 875) og han angiver, at det var de 
omtaler, som han så og hørte om det, som lå til grund for den bedømmelse (Ibid.). 
Konkurrenter bedømmer altså museet på deres udstillinger, på antal af publikum, og hvad der 
siges om museet. En forklarer, at hans opfattelse af museet sammenfattes af flere elementer: 
hans eget besøg, folk i omgangskredsens, gennem kontakt med ansatte på museet og avisen 
(Rek31: 787).  (Bilag F,  s. 74- 75) 
 

• Overdragelsen til Den Gamle By 
Når konkurrenterne beskriver Bymuseet, taler de også om overdragelsen af Bymuseet til den 
Gamle By. De fortæller om, at fusionen er en gammel idé, og en museumsdirektør siger, at 
fusionen viser, at ”museet ikke har formået at vise sin eksistensberettigelse.” (Rek33: 878) 
Overdragelsen til Den Gamle By handler om penge, både for byens politikere, der ”er ved at 
sælge bygninger og bruger dem på Kulturbyen” (Rek32: 831) men også for publikum, fordi det 
”[p]ludelselig bliver det vanvittig dyrt at komme på Bymuseet (Rek32: 831). Fusionen frames 
som en Aarhushistorie, idet det er ”lidt morsomt, at så indser man op igennem 80'erne, at det er 
galt, at man ikke har et museum i Aarhus, og så får man lavet et bymuseum først i 90'erne, og så 
får det lov til at køre i 18 år, og så bliver det nedlagt igen. Det er vel en typisk Aarhus-historie.” 
(Rek31: 771). En undrer sig over, at overdragelsen ikke har vakt protester, hverken fra museets 
venneforeningen eller i medierne (Rek31: 776). Der udtrykkes bekymring for fremtiden for 
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byhistorien i et museum med nationale forpligtigelser, ”men vi skal jo ikke glemme vores egen 
historie.” (Rek31: 770). (Bilag F, s. 75 -76) 
 

• Beskrivelser af relationer mellem museet og respondenternes institutioner 
Når konkurrenterne beskriver Bymuseet, fortæller de også om deres oplevelse af relationer 
mellem Bymuseet og deres egne institutioner. Man opfatter Bymuseet som en konkurrent, som 
man har begrænset kontakt med. Enten på grund af en oplevelse af ufrivillig konkurrence om 
kommunale midler og opmærksomhed samt rettighed til en attraktiv bygning. En anden 
beskriver sin oplevelse af en mere direkte konkurrencesituation i sin relation til Bymuseet, idet 
”de forsøgte at gå os lidt i bedene” (Rek31: 777), og det at hjælpe Bymuseet ”dét ville vi nok 
ikke gøre” (Rek31: 791). Oplevelsen af den direkte konkurrencesituation synes at medføre en 
tilgang til Bymuseets ’ulykke’ som noget, der er til egen fordel, som det her udtrykkes; ”så jeg 
har egentlig haft det godt med, at museet var lidt i defensiv.” (Rek31: 788) For ”[n]år vi kæmper 
for at få et arkiv, så er det egentlig meget godt, at vi kan få fokus lidt væk fra et succesrigt 
museum” (Rek31: 790). På den måde markeres konkurrencesituationer mellem ’os’ og ’dem’, 
hvilket også ses italesat ved, hvem der havde ret og ansvar for den pågældende opgave f.eks. 
det at lave en billedbase (Rek31: 789), det arkæologiske ansvar for byen (Rek32: 826), men også i 
forhold til bevillinger fra kommunen (Rek34: 913). Man kæmper altså tilsyneladende både om 
de byhistoriske opgaver og om de økonomiske midler. En direktør beskriver samarbejdet 
mellem byens museer, og at man besøger hinanden, ”fordi kommunen forlanger det. […] At vi 
skal lave fælles markedsføring […m)en ellers har vi travlt med hver vores” (Rek32: 848). 
Kvindemuseets direktør nævner, at man har samarbejdet ”påfaldende lidt med Bymuseet” 
(Rek34: 903), men at de på Kvindemuseet glædede sig over, ”at der kommer en ny leder [på 
Bymuseet], og så tænker man: ”Så nu sker der noget”. Nå man så ser, at der ikke rigtig sker 
noget, så tænker man: […] Nå det må de da selv om” (Rek34: 916). To af museumsdirektørerne 
forholder sig til Bymuseet som kollegaer, hvor man engang imellem taler sammen og ”kan 
ringe, hvis der er problemer” (Rek32: 847), mens en tredje direktør udtrykker forbeholdenhed 
overfor at give råd til Bymuseet på grund af den oplevede konkurrencesituation. Både 
direktøren for Moesgård Museum og Den Gamle By er igennem tiden blevet præsenteret for 
forslag om at overtage Bymuseet og har forholdt sig til den situation (Rek33: 878, Rek32: 827-8). 
(Bilag F, s. 76 -78) 
 

11.9.1 Hvordan ville konkurrenterne gerne have, at museet skulle være? 

Når konkurrenterne fortæller om, hvordan de mener, museet skulle være, drejer det sig dels om 
at museets formidling skulle være anderledes, og at Bymuseet burde have en anden tilgang til 
det at være et bymuseum, ligesom de også har ønsker til de ydre forhold omkring Bymuseet. 
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Figur 40. Konkurrenters ønsker til Bymuseet 

 

• Museets formidling skulle i stedet fokusere på… 
Konkurrenterne taler om, at Bymuseets formidling i stedet skulle fokusere på en række andre 
emner, end museet har gjort. Museets formidling skulle for det første have vist det, der er 
karakteristisk og skiller byen ud fra andre: ”[M]an skulle have nogen ting som er typisk 
karakteristisk for byen” (Rek31: 780), ”dét der skiller byen ud, skulle man tage fat på” (Rek33: 
871) altså koncentrere sig om byens særlige karakteristika og det som andre byer ikke har 
(Rek33: 882). Samtidig burde museet fokusere på ”noget af det, som gør folk stolte, glade” 
(Rek33: 871) og forsøge at besvare spørgsmålet om, ”hvad er der her i byen, som folk er stolte 
af?” (Rek32: 838). Museet skulle formidle byens udvikling og identitet, som en udtrykker det; 
”vi skal ind omkring dna’et”(Rek33: 871). Museet skulle dernæst også formidle tilgængelige 
emner, der kan trække folk til. Der nævnes emner som Aarhus i 70’erne, musikmiljøet, byens 
fodboldklub og andre historier om, det der er ”opfundet i Aarhus” (Rek33: 873). (Bilag F, s. 79-
80)  
 

• En anden tilgang til det at være et bymuseum 
Dernæst skulle museet ifølge konkurrenterne have haft en anden tilgang til sin opgave som 
bymuseum. Man skulle have ”brande Aarhus” (Rek34: 904) og ”markedsføre” (Rek32: 841) en 
sammenhængende historie, som ”skal fungere både i forhold til politikere, borgere, turister [… 
for] det er ligesom dét, der er hovedopgaven i det” (Rek32: 841). Museet burde have været mere 
synligt, for ”en ting er at lave udstillinger, en anden ting er at sørge for, at de også kommer frem 
i medierne med nogle af de ting, der sker. Og det synes jeg ikke har været godt nok [… og 
f.eks.] efterlyse nogle bestemte ting – bare for at få folk i tale” (Rek31: 783). Med andre ord er 
”dét det drejer sig om, [er at få gjort sig synlig og uundværlig” (Rek31: 784)  og den vigtige 
opgave har de ikke været så gode til (ibid.). Det kunne også være have været gjort ved ” at man 

• En anden, bedre og mere central placering 
• Mere og bedre samarbejde med andre institutioner 
 

• - det der er karakteristisk og skiller byen ud fra andre 
• - det der gør folk i byen stolte 
• - at formidle byens udvikling og identitet 
• - tilgængelige emner, der kan trække folk til 
 
• Brande byen 
• Være mere synlige 
• Mere inviterende og brugerinddragende i forhold til 

formidling 
• Tydeligere positionering 
• Mere udstilling 

 

Museets	  formidling	  skulle	  
istedet	  fokusere	  på...	  

En	  anden	  tilgang	  til	  det	  
at	  være	  et	  bymuseum	  

Andre	  ønsker	  til	  
Bymuseets	  ydre	  forhold	  
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spiller med – kritisk, konstruktiv […] give inspiration til nutiden, og det er jo […] vigtigt, at det 
bliver bragt videre. Dét kan man gøre i form af et indlæg i avisen eller en snak med en 
borgmester, […] politiker eller embedsmændene. […] det er jo ganske vigtigt, at man på dén 
måde bringer historiens ressource i spil. Det er egentlig dét, det drejer sig om (Rek33: 887-8). 
Konkurrenterne udtrykker, at Bymuseet burde have være mere inviterende og 
brugerinddragende i forhold til deres formidling: F.eks. have inviteret byens unge, pensionister, 
forfattere (Rek34: 906), og Gnags, Thomas Helmig og Anne Linnet […] De vil alle sammen 
bakke op omkring det” (Rek32: 841) og museet kunne have formidlet deres respektive versioner 
af Aarhus. Der efterspørges en tydeligere positionering af museet fra Bymuseets direktørs side; 
”for jeg har aldrig set noget fra [museets direktør] om, hvad hun egentlig ville” (Rek32: 840). Og 
endelig skulle der have været mere udstilling på Bymuseet (Rek31: 783). (Bilag F, s. 81 - 82) 
 

• Ydre forhold – Andre ønsker til museet 
Konkurrenterne italesætter også andre ønsker til museet, som går på de ydre forhold. Her er 
specielt en konkurrent tydelig i sit udtrykte ønske om en anden, bedre og mere central 
placering for Bymuseet: ”[D]et burde ligge centralt i byen” (Rek32: 831), enten som en 
”integreret del af Multimediehuset (rek32: 829), eller en naturlig placering i det gamle rådhus 
(Rek32: 830). Den konkurrent, som er fra et lokalarkiv, udtrykker at ”man kunne godt have 
lavet et bymuseum og arkiv sammen” [og henviser til, at man] ”i andre byer […] museum og 
arkiv [sammen] (Rek31: 799). (Bilag F, s. 82) 

 

11.9.2 Hvad tror konkurrenterne, at andre stakeholdere mener om Bymuseet? 

Konkurrenter omtaler en række eksterne stakeholdere for museet: nemlig byens borgere, 
museets besøgende, kulturfolk, politikere og embedsmænd, fonde og museets venneforening.  I 
det følgende fremlægges, hvordan konkurrenterne fortæller om ’de andres’ interesser i 
Bymuseet: 
  
For borgernes vedkommende gøres det gældende, at ”den opfattelse, som befolkningen har 
fået, bygger på, at det er alt for lidt [i Bymuseet…] og det er også mit indtryk. Det er alt for lidt, 
de har haft at udstille. […] Og der skete ikke nok. […] Så man har fået sådan en negativ 
opfattelse af Bymuseet.” (Rek31: 779). Borgerne vil have, at et bymuseum viser det, de er stolte 
af ved byen. (Rek32: 843) De er interesserede i at se deres egen historik, ligesom tilflyttere 
ønsker at se byens historie (Rek34: 980). 
 
De besøgende er blevet skuffet ved besøg på Bymuseet: ”Det var ikke dét, man havde forventet. 
(Rek31: 785). ”De troede, at der var mere at se på” (Rek31: 779). Besøgende ønsker udstilling om 
det, der ”er tæt på ’mig’”. (Rek33: 876) 
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Om byens kulturfolk fortælles der, at det er Bymuseets ”manglende resultater og dårlige 
økonomi, der ligesom gør sig synlig.” (Rek31: 789-90). Kulturfolkene har bemærket, at 
Bymuseet fik ekstra økonomiske midler ”og det ser man selvfølgelig på, når man sidder i en 
institution [… ,] hvor det ikke er lykkedes at få mere” (Rek34: 912), og antyder dermed en vis 
undren blandt kulturfolk over, at Bymuseet har fået ekstrabevilling på trods af Bymuseets 
”manglende dynamik” (Rek34: 912).  
 
Politikere og embedsmænd er den næste stakeholderegruppe, som konkurrenterne beskriver. 
”[P]olitisk, har [man] i hvert fald brokket sig over deres manglende permanente udstilling 
(Rek31: 769). De to direktører for nationale museer i byen fortæller, at byens politikere ønskede, 
at de overtog Bymuseet. Som den ene fortæller: ”[Politikerne] ville have, at vi overtog det og 
flyttede det herud. […] Så sagde jeg, at så får vi da endnu en Aarhushistorie – at Bymuseet 
ligger ude på landet [ved Moesgård].” (Rek32: 830). Samtidig beskrives at politikerne ”har set 
på én ting, og det er, at de skal have solgt den bygning […] De har jo sådan set brugt de 20 
millioner” (Rek31: 808). Dernæst udtrykker den respondent, som kommer fra arkivverdnen, at 
en billedsamling er muligt forhandlingselement omkring fusionen med Den Gamle By, som kan 
bruge det som argument for at ’acceptere’ at overtage Bymuseet, for så kan direktøren for Den 
Gamle By sige: ’Jamen så vil jeg egentlig ikke have Bymuseet’. Og hvis han ikke vil have 
Bymuseet, så får [politikernen ikke solgt bygningen” (Rek31: 808), derfor kan man også på 
embedsmandsniveau, have ”en interesse i at slippe af med billederne ”(Rek31: 808). Endelig 
antydes det, at byens politikere har en interesse i at anvende Bymuseet som platform, for ”når 
politikerne […] ser, at de selv er med i tingene, [f.eks. en udstilling] så kører det rigtig godt.” 
(Rek31: 800-1) 
 
Med hensyn til fonde, så udtrykker en konkurrent, at Velux Fonden ikke ville give penge til 
Bymuseet, fordi de mente, at man ”har givet nok til Aarhus” (Rek32: 847). Og dermed har de 
altså ikke en interesse i at støtte museet.  
 
Museets venneforening er den sidste eksterne stakeholdergruppe, som der fortælles om. Nogle 
har følt sig ”trådt på” (Rek31: 781-2), fordi de støttede den tidligere direktør og derfor var 
negative overfor den nuværende direktør for Bymuseet. Nogle fra venneforeningen havde altså 
en interesse i at støtte den tidligere direktør. ”Nogle har meldt sig ud [… ,] fordi [d]e er skuffet 
over dét , der foregår der” [… og] det er også noget med ’efter balladen’. [For …] når der er 
ballade, så siger folk: ’jamen det gider vi ikke’. Det er sådan en måde at protestere [på]”. (Rek31: 
785-6). Balladen om den gamle direktør tillægges således en betydning for medlemmers 
udmeldelse af venneforeningen. (Bilag F, s. 83 – 85) 
 
Sammenfattende for museets konkurrenter er, at de tre direktører for de øvrige kulturhistoriske 
museer i byen forholder sig til museets handlinger og undrer sig over nogle af de valg som 



 

 

275 

organisationen har taget. Der ses ikke, at de har deciderede interesser i Bymuseet, hvilket måske 
hænger det sammen med det, som én udtrykker; at det mest er de små museer, som orienterer 
sig mod de større museer. Det er de to respondenter fra de mindre organisationer 
Kvindemuseet og lokalarkivet, som fortæller om en påvirkning fra oplevelsen af at være i 
konkurrence med Bymuseet om den politiske opmærksomhed og økonomiske midler. Med 
deres udtalelser in mente, kan der være tale om, at de havde en vis interesse i, at Bymuseet ikke 
skulle klare sig bedre, end de gjorde.  
 
Den deskriptive del af analysen med de eksterne stakeholdere er hermed afsluttet, og vi 
bevæger os videre til næste mere konceptualiserende analysefase, hvor dynamikker mellem 
stakeholdergrupper og interdependens mellem stakeholdere illustreres og diskuteres.  
 

11.10 Variation og dynamik mellem eksterne stakeholdere 

På baggrund af analyseresultaterne kan der nu identificeres, at der er variation og forskellige 
former for dynamikker i eksterne stakeholderes opfattelse af Bymuseets identitet. For det første 
vil jeg illustrere variation og forskellighed i forventninger til museets rolle i lokalsamfundet. For 
det andet den form for dynamik, som kan omhandle indflydelse og påvirkning fra andre 
stakeholdere. Og for det tredje de elementer, som respondenterne retrospektivt italesætter som 
noget, der ’sætter gang i’ bestemte forståelser af museet og som respondenterne italesætter har 
betydning for stakeholderpositioner.  

 

11.10.1 Variation og forskellighed i forventninger til museets opgave og funktion  

Respondenterne udtrykker deres forskellige forventninger til museets opgave og funktion. Af 
analyseresultaterne fremgår det, at der er nogle forventninger til museets opgave og funktion, 
som er markante, på den måde, at de gentages hos flere stakeholdergrupper.  Nogle 
stakeholdergrupper fremstår altså som relativt enige om nogle af de opgaver og funktioner, 
som de forventer af museet. Af analysen fremgår der, at der er stakeholdere, som siger museet 
skal være en ’hjælper’, en anden så gerne, at museet var en ’publikumsmagnet’, mange af 
respondenterne udtrykker et ønske om, og ydermere at museet er en ’debattør’, 
’identitetsskaber’ og ’formidler’. Det er eksempler på nogle af de forventninger, som går på 
tværs af flere stakeholdergrupper. Disse udtryk opfatter jeg som identitetspåstande, det vil sige 
en form for forlangender, som stakeholdere forventer af museet, der (jf. teoriafsnit 5.8.1) kan 
kaldes rollemærkater eller rollebeskrivelser. Det er udtryk, der viser, at stakeholdere forventer, 
at museet løser bestemte opgaver og udfylder funktionen bag udtrykket. Jeg skelner her mellem 
rollemærkater og rollebeskrivelser på den måde, at rollebeskrivelser er respondenternes egen 
italesættelse og min fortolkning er rollemærkater. At identificere rollebeskrivelser og benævne 
rollemærkaterne, gør jeg for at vise, hvilke stakeholdere, der ’trækker’ forståelsen af museets 
identitet i bestemte retninger, og hvordan citaterne står som udtryk for variation og 
forskellighed mellem stakeholderes forventninger til museet.  
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Følgende oversigt viser de fem udvalgte rollemærkater, hvilke stakeholdergrupper, der 
italesætter dem, dimensionen fra kodningsskemaet, hvor citaterne er placeret og endelig 
citateksemplerne. 

Rolle-
mærkater 

Stakeholder
-gruppe 

Dimension  Rollebeskrivelser fra respondenter 

Hjælper, 
der 
opsamler og 
bevarer  
byens  
historie 
 
 

Besøgende 
 
 
 
 
Borger på 
gaden 
 
 
 
 
Journalister 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politikere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejds-
partnere 

Katalysator 
for 
hukommelsen 
 
 
Være byens 
hukommelse 
Bevare 
historien og 
genstande 
 
Fortælle byens  
historie på 
baggrund af 
samling og 
forskning 
 
 
 
 
Sikre og 
bevare byens 
kollektive 
hukommelse 
 
 
 
 
 
 
Have fundet 
en synlig og 
særlig position 
 
 
Registrere, 
indsamle og 
bevare 
historien 
 
 
 
 
Centrum for 
byhistorie 

”alle de tegn – hvad er det lige, vi skal huske […] at 
huske på det, vi andre har glemt” (Reb4: 357-8) 
”at bevare alle de der ting, der er på arbejdspladsen i 
dag, og det skal være her” (Reb1: 344) 
 
”man senere kan komme at se det. […] Fordi man 
glemmer egentlig så hurtigt.” (Reb18: 437 – 8)  
 
 
 
 
”det skal også opbevare byens historie. Det skal være 
et sted, hvor folk som har nogle værdifulde ting for 
byens historie, kan aflevere dem, og de skal tage sig af 
dem og arkivere dem og bruge dét, som de mener kan 
bruges. Så det er, det er jo ikke bare et sted som 
fortæller byens historie, men det er også et sted som 
opsamler byens historie. […] Som er en hjælper for 
byens borgere. (Rej20: 495) 
 
”Der er en vigtig funktion for en by i at sikre, at byens 
kollektive hukommelse bliver bevaret.” (Repe24: 590) 
”at fremtidige generationer kan gå tilbage og se, 
hvordan at vores tid var, og vi kan gå tilbage og se, 
hvordan at vores forfædres tid var, og vi har også 
mulighed for at lave den nødvendige forskning. Det 
er jo forskningen i historien, der kan forklare 
elementer i nutiden. […] derfor er det vigtigt at bevare 
den her viden. ” (Repe24: 590) 
 
”Få lavet nogle ordentlige platforme, så byens borgere 
kunne aflevere levnedsbeskrivelser fra familiehistorier 
og alle de der små og store ting” (Repe24: 597) 
 
”opsamlingen af dén viden, nutidshistorien er ved at 
give os. […]Det vil blive sindssygt interessant for de 
kommende generationer. Og nogen skal samle det 
sammen. Og det ligger jo så i de der kulturbærende 
institutioner, at det er så deres opgave. Og det er så 
primært arkiverne og museerne der skal det.” (Res30: 
764) 
 
 
”Sådan at man har et overblik over, hvad har vi 
egentlig af historie om denne by.” (Res28: 688-9) 
”Overordnet set for mig er den vigtigste funktion i et 
Bymuseum, det er dér at du skal henvende dig, hvis 
du skal vide noget om din by. Simpelthen.” (Res27: 
627) 

Publikums-
magnet 

Journalister 
 
 
 
 
Embeds-
mænd 
 
 
 
 
 

Behandle de 
emner, som er 
oppe i tiden 
 
 
Være 
interessant for 
mange 
borgere og 
gæster i byen 
 
 

”Holdt Bymuseet et møde om dét. Holdt de en 
diskussion om det? Det kunne have fået 300 
mennesker […] hvor de kunne have væltet det hele.” 
(Rej19: 457) 
 
”hvis det var lykkedes perfekt […] Så havde der stået 
et tilløbsstykke af et museum hernede.” (Repe22: 556) 
” Altså nogle pæne store publikumstal […]. Så det er 
også sådan nogle helt banale ting. Altså, der skal 
gerne komme nogle folk på dét museum, hvis der skal 
skydes de her penge i det.” (Repe22: 544) 
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Politikere 
 
 
Samarbejds-
partnere 
 
 
Konkur- 
renter 

Formidling 
 
 
Tiltrække 
publikum 
 
 
Bedømmes på 
udstillinger, 
antal af 
publikum og  
hvad der siges 
om museet 

”besøgstallet er også en god indikator og en simpel 
indikator.” (Repe25: 606) 
 
”at tiltrække nyt publikum med en anden baggrund 
end de der meget gråhårede mænd og kvinder […]” 
(Res26: 631) 
 
”Der er ingen tvivl om, at det primære 
[succeskriterium] det er, at der kommer nogle 
mennesker.” (Rek33: 884) 

Debattør Borgere på 
gaden 
 
 
Journalister 
 
 
 
 
Politikere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkur-
renter 

Provokere 
 
 
 
Deltage i den 
offentlige 
debat med 
faglige indlæg 
 
Være debat-
skabende 
 
 
 
 
 
 
Formidling 
 
 
 
 
 
 
Være mere 
synlige 

”[Udstillinger] hvor det rykker sommer tider, og man 
kan stå at blive lidt småforarget  - og det er jo godt 
(Reib18: 436)  
 
[Museets direktør skal] ”da blande sig i det 
hele”(Rej19: 470) 
”Et bymuseum skal ikke [bare] udstille. Et bymuseum 
skal provokere” (Rej19: 455) 
 
”det at have debat og det at være med i en by og et 
bysamfund, det kræver, at man involverer sig i byen 
og bysamfundet [og være] sig selv bevidst om, at man 
har et rum, hvor der er mulighed for enhver form for 
diskussion. […] Dét synes jeg er rigtig vigtigt, og da 
må jeg sige, at det har de forsømt. Og det vil være helt 
oplagt i et bymuseums funktion. (Repe25: 613-614) 
 
”være debatskabende om, byggende på vores rødder. 
Hvad er det så, vi vil i fremtiden? Hvad er det, vi 
gerne vil brandes på som by? Hvad er det, vi vil være 
kendt for?” (Repe25: 605) 
” […] men også debatskaber, underholder. Ja, altså. 
Det ligger jo til dels i formidlingen […]” (Repe25: 606) 
 
”de skulle jo gerne give nogle indsigter i nutiden, 
noget inspiration til nutiden. Og det er jo pokke mig 
vigtigt, at det bliver bragt videre. Dét kan man gøre i 
form af et indlæg i avisen eller en snak med en 
borgmester eller en anden politiker eller 
embedsmændene. […] Det, det er jo ganske vigtigt, at 
man på dén måde bringer historiens ressource i spil. 
Det er egentlig dét, det drejer sig om. (Rek33: 887-8) 

Identitets- 
skaber 

Besøgende 
 
 
Borgere på 
gade 
 
 
 
 
 
Journalister 
 
 
 
Embeds-
mænd 
 
 
 
 
 
 
 
Politikere 
 
 

Udtrykke min 
historie 
 
Identificere 
byen 
 
Brande byen 
Skaber 
identitet 
 
Fremhæve 
byens 
særkende 
 
 
Give identitet 
til byens 
borgere 
 
 
 
 
 
Fortælle det 
særlige om 
byen 

”Det er også en genkendelse. Og det er jo dét som i 
høj grad er identitetsskabende” (Reb2: 349) 
 
”Er det en handelsby eller en turistby eller ét eller 
andet?” (Reib9: 393) 
 
”byens ansigt udadtil” (Reib17: 431) 
”Skal promovere Aarhus så godt de kan og vise, hvad 
Aarhus egentlig er, og hvad de står for” (Reib12: 406) 
 
”Det skal bringe særlige ting omkring byen frem og 
sådan noget. […] Og det gør det ikke, og det har det 
ikke gjort.” (Rej19: 451) 
 
”Hvad er det for en historie ens egen by slæber med 
sig? Jeg mener, at det er betydningsfyldt for ens 
identitet og tilhørsforhold til dén by man nu, af 
forskellige grunde, har valgt at bosætte sig i.” 
(Repe23: 568) 
” [Museet] er jo en del af ens identitet. Altså hvad er 
det for en by man bor i. (Repe23: 574) 
 
 
”sige noget om: "Jamen hvad er de særlige kendetegn 
for Aarhus, og hvordan et det, at vi formidler dem?" 
(Repe21: 512) 
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Tabel 24.  Oversigt over stakeholdergrupper med eksempler på fem rollemærkater for museet.  

Som det fremgår italesættes rollemærkatet forskelligt. F.eks. skal museet ifølge den besøgende 
hjælpe med at huske, journalisten siger, at museet skal hjælpe med at samle og bevare historien 
til gavn for fremtidige generationer, politikeren påpeger, at museet skal hjælpe med en platform 
så borgere kan aflevere genstande til museet, og dét kunne være en særlig position for museet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejds-
partnere 
 
 
 
Konkur- 
renter 

 
Skal skabe 
identifikation 
 
 
 
 
 
Identitetsskab-
er 
 
 
 
Det der er 
karakteristisk 
og skiller byen 
ud fra andre 
 
 
Formilde 
byens  
udvikling og 
identitet 
- tilgængelige 
emner,  
der kan 
trække folk til 

 
”det skal jo oplyse om vores fortid, og det skal 
bibringe os en forståelse af, hvilken identitet vi både 
har i dag men også af, hvad vi har haft før, ikke? - 
som by. Hvad er sjælen? Hvad er essensen af Aarhus? 
Hvad er essensen af at være århusianer. Hvorfor er 
det lige, at vi er sådan? (Repe25: 605) 
 
”et bymuseum handler bl.a. om identitetsdannelse. 
Altså forståelsen af hvad er det for et sted, vi er en del 
af? […] dét tror jeg faktisk er nærmest noget nær det 
vigtigste.” (Res30: 758) 
 
”at finde nogle væsentlige historier - nogle af de 
historier der skiller Aarhus ud. Der er en masse 
historier i Aarhus som er ligesådan i Randers, i 
Ålborg og i Viborg osv. Det er måske ikke dem, vi 
skal koncentrere os om, men dét der skiller byen ud, 
skulle man tage fat på.” (Rek33: 871) 
”skal ind omkring dna'et.” (Rek33: 871) 
 
 
”Man kan undre sig over, at der ikke er gjort mere ud 
af 80'er rocken i Aarhus, som er stærk 
identitetsskabende for byen.” (Rek33: 873) 

Formidler Besøgende 
 
 
 
 
Borgere på 
gaden 
 
 
 
 
Journalister 
 
 
 
 
 
 
Embeds-
mænd 
 
 
 
 
Politikere 
 
 
 
Samarbejds-
partnere 

Formidler og 
tilgængeliggør 
byens historie 
for borgerne 
 
Vise byens 
historie og 
udvikling før, 
nu og i 
fremtiden 
 
Fortælle byens 
historie  
på baggrund 
af  
samling og 
forskning 
 
Fortælle byens 
historie på en 
måde der 
lever  
op til 
museums-
loven 
 
 
 
Formidling 
Formidle 
Aarhus bys 
historie (også 
på nettet) 
 
 

Det er den der funktion med at udbrede, udstille og 
synliggøre byens liv […] formidlingsopgaven […] det 
skal jo tilgængeliggøres for folk” (Reb2: 349) 
 
 
”[…] fortælle hvordan det virkeligt var fra, fra Århus 
startede som en lille klat nede i midtbyen, og så 
hvordan det udviklede sig” (Reib17: 431) 
”også hvordan man forestiller sig, at den [byen] 
kunne udvikle sig” (Reib10: 396 – 7) 
 
”det skal fortælle byens historie. Hvis jeg vil vide 
noget om byens historie, så skal jeg kunne henvende 
mig dér […] for byens borgere og […] folk udefra.” 
(Rej20: 484) 
 
 
 
”den væsentligste af de 5 søjler, vi har i 
museumsloven, set ud fra det politiske system, og 
dermed […] også forvaltningens, det er formidlingen” 
(Repe22: 544) 
 
”[…] forfølge alle pindene. Og det mener jeg også, at 
de er forpligtet til. Det siger museumsloven, at man 
skal. (Repe23: 572) 
 
”Det er formidlingen som er vigtigst […]” (Repe25: 
606) 
”[Bymuseets primære] Jamen det er jo formidling.” 
(Res29: 729) 
”Bymuseum opfatter jeg som et sted som skal have 
[…] nogle formidlingsfunktioner. Og i dag er det jo 
enormt svært ikke også at have noget digitalt, som 
rækker ud over det fysiske sted.” (Res30: 755) 



 

 

279 

og ifølge samarbejdspartnere skal museet hjælpe med opsamle nutidshistorien, samt at skabe 
overblik over byhistorien. Dermed viser ’hjælpe-mærkatet’ en vis bredde og variation. Det 
samme er gældende for de øvrige mærkater i oversigten.  

 
Citaterne i oversigtskemaet viser, at respondenternes rollebeskrivelser kan karakteriseres som: 
- beskrivelser af de opgaver og funktioner, som Bymuseet forventes at udfylde.  
- udtryk som viser, hvad der fører til stakeholderens anderkendelse og vurderinger af 
museet.  
 
Det fremgår altså hvilke rollemærkater, der deles af repræsentanter fra forskellige 
stakeholdergrupper, og at samme rollemærkat kan italesættes med forskelligt sigte og også, at 
nogle stakeholdergrupper ikke ses italesætte det pågældende mærkat. Oversigten er et 
eksempel på nogle af de mest markante rollemærkater, og det understreges altså, at der er flere 
identitetsforlangender fra de eksterne stakeholdere, men oversigten illustrerer, hvordan 
rollemærkater og rollebeskrivelser kan ses som udtryk for variation mellem respondenternes 
forventninger og ønsker til museets opgave og funktion.   
 

11.10.2 Dynamikker mellem stakeholdere: Indflydelse og påvirkning fra andre stakeholdere 

I analyseresultaterne er der eksempler, hvor der enten omtales eller kan påpeges en mulig 
indflydelse og påvirkning mellem de stakeholdere. For det første de lokale mediers betydning. 
For det andet det, at respondenterne lytter efter andre stakeholderes holdninger og begge 
omtales at have haft betydning for respondentens egen opfattelse/vurdering af museet. Her 
skelnes mellem en indirekte relation og en direkte/personlig relation.  

 

• Indirekte relationers påvirkning af stakeholderes opfattelser af museet 
De indirekte relationer omhandler for det første de lokale mediers dækning af museet. I 
analyseresultaterne så vi en politiker omtale en ”pressereaktion” (Repe25: 608), der bestod i, at 
efter have læst en lokal avis’ kritiske historie om museets tomme førstesal, reagerede politikere 
ved at diskutere museet på udvalgsmøder og igangsatte en skriftlig analyse af museet. En 
embedsmand beskriver forløbet: I ”sommeren 2009. Da kommer den op i medierne igen. Og det 
er dér, at [en…] nytiltrådt rådmand bliver […] nødsaget til at iværksætte den her analyse, […] 
som er sådan et første-svar på: "Okay, nu må jeg som ansvarlig politisk rådmand gøre noget i 
forhold til at sige - Hvad gør vi for at få fyldt noget ind?” (Repe21: 516). Mediernes kritiske 
omtale af museets tomme førstesal medfører altså, at politikere går fra at være tålmodige 
bidragydere til aktive undersøgere af det museum, de har givet penge til. Dernæst tillægges de 
lokale medier at have medvirket til at fastholde museets image: ”Det dårlige image hang 
desværre ved, fordi pressen fik jo nys om det […] det var […] med til […] at skubbe til en vogn, 
der hældede slemt i forvejen.” (Res28: 701). Samtidigt vurderer en respondent at ”[h]vis man får 
gode historier i medierne, så får man nemmere politisk goodwill” (Res30: 760). Altså italesættes 
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der, at de lokale mediers positive og negative omtaler af museet kan have en afsmittende 
virkning på eksterne stakeholderes (og specielt politikeres) opfattelse og tilgang til museet. Det 
fortælles, at den politiske opbakning ændres på grund af mediedækningen: ” i det øjeblik hvor 
der starter en negativ pressedækning af, at du har et tomt museum stående til så og så mange 
millioner, så er der ikke én politiker, der kan acceptere et tomt museum.” (Repe21: 516).  
 
Mediernes negative opmærksomhed på museet tillægges også betydning for, hvor hurtigt 
museets eksterne stakeholdere ændrer position: ”Men det skifter bare lynhurtigt, da der først 
bliver politisk bevågenhed og […] pressen går ind i sagen. Tomme arealer og et stort fint 
museum […], som ikke bliver brugt” (Repe21: 516). På den måde høres der altså efter hvad der 
står i de lokale medier. Som en embedsmand forklarer. ”Jeg går stort set aldrig på arbejde uden 
at have læst de 2 lokalaviser hjemmefra. Så ved jeg lidt. Det kan godt påvirke min dag […] Jeg 
tror ikke, at der har stået noget i aviserne om Bymuseet de sidste 10 år, som jeg ikke har 
læst.[…] Vi følger med i det, ikke! Og det gør vi selvfølgelig fordi, at vi skal se, om der er ét eller 
andet, som vi som forvaltning skal reagere på, eller som Rådmanden skal reagere på.” (Repe22: 
554) Mediernes dækning af kulturområdet følges altså tæt af embedsmænd, der afgør, om der 
skal gives et svar på mediernes dækning, og altså om forvaltningen eller rådmanden skal skifte 
til en mere aktiv stakeholderposition, ’hvor der gøres noget’.  
 
Omvendt er der også udtalelser, der tyder på, at mediernes kritiske dækning af museet ikke har 
været afgørende for politikeres beslutning om at lukke museet. For som rådmanden siger: 
”beslutningen for mit synspunkt [har] ikke været påvirket af den offentlige debat om Bymuseet, 
for så var det blevet lukket for mange år siden. […] (Repe24:595). Dernæst findes der også 
blandt flere respondenter en skepsis overfor mediernes dækning generelt. Som en udtrykker 
det ”jeg kender jo virkeligheden. […] Og så kender jeg jo også dét, som tit bliver rullet op i 
pressen, og på dén måde, altså når der er forskel mellem dét, så er det, der står i pressen ikke 
dét, der former min virkelighed.” (Repe23: 575-576). Men hovedindtrykket er, at medieomtalen 
tillægges betydning, som en konkurrent siger ”Jamen det er vel det jeg har læst i avisen [som 
har dannet hans holdning til museet]. Der har været noget om [den nuværende direktør] nogle 
gange. Hun har kæmpet for sagen. […] De har haft dårlige vilkår og, og så tror jeg, at 
bestyrelsen der har siddet der, og måske også kommunen, ikke har været i stand til at bakke 
[op…]  Jeg har hovedsageligt set, når hun har haft noget, og da hun kom med sine 
udbygningsplaner dér, og […] Ellers har det mest været problemer. […] Som der har været, 
altså at der var ingen penge.” (Rek32: 844) Det er således den negative historie om museet, der 
her genfortælles fra mediernes dækning af museet, og at det er det, som har dannet hans 
holdning til museet.   
 
Det, at eksterne stakeholdere ’hører hvad andre siger’, kan tolkes som en form for 
interdependens mellem eksterne stakeholdere i datamaterialet. Det er altså ikke blot museets 
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handlinger, som har betydning for respondenters position i forhold til museet, men også 
hvordan andre stakeholdere italesætter museet. Som det fremgår her: ”hvis Bymuseet virkelig 
havde lavet ét eller andet, som havde rykket og […] hvor det var lykkedes at trænge igennem til 
en stor gruppe, og man havde sagt: ’Vi har fordoblet vores besøgstal’, og en masse mennesker 
gik rundt og snakkede om, hvor var det godt.” (Rek33: 884) Respondenten vurderer altså, at 
positiv omtale af museet kunne have haft betydning for andre stakeholderes vurderinger af 
museet. En anden respondent nævner, at  ”der skal måske ti positive historier til at opveje en 
dårlig” (Res30: 756). Det er således en ret konsistent betragtning fra respondenterne, at de 
vurderer, at flere synlige positive historier mangler, idet ”folks billeder af Bymuseet lider under 
den offentlige debat, der har været omkring noget i fortiden” (Res29: 739).  Her refereres til 
sagen omkring den tidligere leder, hvorom en borger på gaden beskriver det sådan: ”det var 
meget oppe i medierne, så det kunne man ikke, her i byen, næsten undgå. […] Og læste om og 
tage lidt stilling til og være for eller imod […].” (Reib18: 440) Måske derfor vurderer en 
embedsmand, at ”der er en medielogik, og når først katten er ude af sækken, så skal der være 
nogle folk med forstand på medier, der er nødt til at hjælpe en.” (Repe21: 529) Dette netop fordi 
stakeholdere potentielt skifter position under en mediekrise. Mediernes omtale af museet 
vurderer de altså som et centralt element, der har påvirket stakeholderes opfattelser af museet 
og har været med til at ændre især de politiske stakeholderes position.  
 

• Personlige relationers betydning 
Det fremgår også af analysen, at flere respondenter nævner en personlig relations betydning. 
Det kan være inden for samme stakeholdergruppe, som en  embedsmand fortæller om, at han 
taler med andre embedsmænd, for at beskrive ”Hvad skal vi med et bymuseum?” (Repe21: 
512). På samme vis henviser han til sine samtaler med stakeholdere fra andre 
stakeholdergrupper. Her taler han om de andre museumsdirektører i byen, som har farvet hans 
opfattelse af Bymuseets situation: ”[N]år vi så går i gang med det [analysearbejdet], og jeg får 
talt med nogle af de andre museumsdirektører i byen, herunder [Den Gamle By og Moesgård] 
f.eks., jamen så begynder jeg jo at tænke noget om at, at, at dét at være bymuseum i Aarhus, er 
en vanskelig opgave” (Repe21: 512-513). Han mener en del af museets opgave er at vise det 
særlige om byen, og henviser her til kilden, som netop er en af de andre museumsdirektører 
(Repe21: 513). Altså ændres hans opfattelse af Bymuseet og den opgave, som de skal løse sig 
gennem samtaler med markante fagfolk byens museer.  
 
En nær relation kan dermed også være faglig baseret. Der er i datamaterialet sammenfald 
mellem, at både embedsmænd og politikere taler om vigtigheden af, museet er proaktive i 
forhold til embedsmændene på kommunen. Det tyder på, at en nær relation mellem de to 
grupper af respondenter har influeret deres udtalelser. Men en embedsmand udtrykker selv det 
på denne måde: ”Det er jo klart, at fra min stol, […] da er det meget den politiske debat, der 
foregår, som jo styrer den måde, vi så sidder og agerer på i det her felt, og det har jo været et 
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museum, hvor der har været stor politisk opmærksomhed. (Repe22: 553). Altså tillægger han 
den politiske debat betydning for embedsmændenes position til museet. Dernæst er der et 
eksempel i analysen, som viser, at en tæt faglig relation mellem en journalist og en af museets 
samarbejdspartnere, kan have haft betydning for  journalistens opfattelse af museets opgave. 
Samarbejdspartneren fortæller, at de to har ”et meget snævert samarbejde” (Res27: 680) og det 
er påfaldende, at de som de eneste udtrykker, at Bymuseet skal leve op til den oprindelige 
vision for museet. Journalisten forklarer her: ”Det var dét, der var lagt op til, ikke! […]  Sådan 
har jeg forstået det. At det var meningen med museet.” (Rej19: 467), en forståelse, der kan 
stamme fra hans diskussioner med deres fælles samarbejdspartner.  
 

11.10.3 Andre elementer, der tillægges betydning for stakeholderes position i datamaterialet 

Når vi ser tilbage på analyseresultaterne er det tydeligt, at der er en række ligheder i, hvorledes 
de eksterne stakeholdere opfatter museet. Respondenter taler f.eks. meget om museets 
problemer og udfordringer af forskellig karakter. Respondenterne udpeger en række elementer, 
der har indvirket på respondentens opfattelse af, at museet er i en problematisk situation. En 
respondent beskriver processen således: ”Jeg tror i virkeligheden ikke, at det er helt retfærdigt, 
men, men du ved jo også, at, at ting er selvforstærkende, så hvis man er i en positiv spiral, så er 
alt godt. Hvis man er i en negativ spiral, og det har Bymuseet været, så skal der mere og mere 
til at overbevise et lidt kritisk publikum der kommer ind.” (Repe23: 570). Der omtales altså en 
spiral, hvor der er selvforstærkende elementer. I de følgende gennemgås  nogle af de elementer, 
som respondenterne italesætter er med til at påvirke deres stakeholderposition.  
 

• Museumsdirektørens betydning for stakeholderes position  
I datamaterialet med de eksterne stakeholdere er der mange sammenligninger mellem den 
tidligere og nuværende direktør af museet. De to sættes op som modpoler, og deraf udledes, at 
eksterne stakeholderes opfattelse af museets direktør kan have en særlig betydning. Gennem 
samtaler har jeg hørt besøgende udtrykke, at de har meldt sig ud af venneforeningen, da den 
tidligere direktør holdt op på museet. En lignende stakeholderreaktion ses i 
interviewmaterialet:, hvor en borger på gaden fortæller: ”Der skete jo desværre for nogle år 
siden, hvor jeg synes en meget, meget dygtig museumsinspektør af flere grunde valgte at gå, 
eller blev ’gået’. […] Og jeg synes faktisk, at siden dengang har jeg ikke brudt mig så meget om 
at komme der.” (Reib18: 437) 
I interviews taler flere også om den nuværende anonyme ledelsesstil på museet og sætter det i 
forhold til tidligere. En journalist fortæller, at ”[den tidligere direktør] var dynamoen for 
Bymuseet, […] men han var nok ikke god til at lede museet. […] Og det, der så siden er sket, det 
er, at der er kommet en meget almindelig ledelse - anonym bestyrelse og en anonym ledelse.” 
(Rej20: 487) og han fortsætter ”da [den nye direktør] kom til, da døde kommunikationen 
udadtil. Den døde ud. Det virker for mig som om, at [direktøren] er skyld i [et negativt] forhold 
til offentligheden. […] sådan en leder af et bymuseum skal selvfølgelig have kontakter til 
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pressen, men også kontakter til omgivelserne.” (Rej20: 488). Altså er direktøren for museet i 
centrum her. En anden siger ligeledes: ”[Direktøren] burde selv have været mere synlig […], 
fordi nogle gange så vil man se giraffen selv” (Res27: 670). Der efterspørges også en tydeligere 
positionering af museet, og den skal komme fra Bymuseets direktør; ”for jeg har aldrig set 
noget fra [museets direktør] om, hvad hun egentlig ville” (Rek32: 840). Respondenterne 
tillægger altså betydning til direktørens synlighed og antyder dermed, at museumsdirektørens 
synlighed og kommunikative ageren har betydning, for, hvordan eksterne stakeholdere 
forholder sig til museet.  
 
En af museets samarbejdspartnere tillægger selv det personlige møde med museets direktør 
betydning, da jeg spørger, hvad der har dannet hans opfattelse af museet: ”Det er helt klart 
vores møde. Mødet med [direktøren]. Altså mødet med bestyrelsesmedlemmerne [i 
venneforeningen] viste: Hvad er det her for noget! Ellers anede jeg ikke noget om det.” (Res29: 
732) Efter mødet træder han ind i venneforeningens bestyrelse og skifter altså 
stakeholderposition og bliver en samarbejdspartner for museet. 
 

• Kritik 
Endnu et element, som kan tolkes at have betydning for stakeholderes position, er kritik. 
Gennem interviews med de eksterne stakeholdere, er der ret entydige fortællinger om den 
kritik, som museet har været genstand for. Det synes at være endnu et element, som kan 
påvirke stakeholderes holdninger, for den negative historie har tilsyneladende et langt liv: ”Vi 
husker jo heller ikke alle de indlæg, som roser ét eller andet. Dem husker man jo ikke. […] Men 
vi husker nogle af dem der laver en helvedes ballade.” (Rej19: 480).  Dernæst kan det tyde på, at 
kritik som element også kan være selvforstærkende. En samarbejdspartner (der selv også er 
politiker) udtrykker, at politikere kan have en interesse i at ’stemme i’ kritikken: ”Bare det 
element, at går det dårligt, så har alle travlt med at fortælle: ’Hvor er det for dårligt, at det går 
dårligt’, […] Det går simpelthen så stærkt med at fortælle, at det skal vi have styr på osv. […] 
Hvorimod, hvis der så er et overskud, så roser de [politikerne] og siger : ’Nu går det godt. Nu er 
der styr på det! Vi sagde jo også dengang, at det var for dårligt.’” (Res29: 736-7) Omvendt har 
kritiske historier ikke altid en betydning, udtaler nogle respondenter. En embedsmand fortæller 
f.eks. som kritiske historier fra den tidligere direktørs venskabskreds, der ikke har ændret hans 
holdning, fordi han selv mener at have en anden og mere korrekt oplevelse af museet.  

• Museets valg af emner påvirker stakeholderes position 
Når respondenterne fortæller om bymuseet og dets udvikling, er der mange forslag til hvad 
museet burde have gjort anderledes.  En fællesnævner for mange af disse udtalelser er, at 
museet skulle have løst sin opgave mere i overensstemmelse med eksterne ønsker til museet, 
fordi det kunne have indvirket på eksterne stakeholderes opfattelse og position til museet. Det 
handler her om at museet skal fokusere på de rette emner og det rette indhold, set ud fra 
stakeholderens synspunkt. En journalist siger således om et interview med direktøren for 
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museet og de emner hun talte om;  ”hvad […] kan jeg bruge det til i en lokal avis. Ikke?” (Rej19: 
464). Ligesom at en tale til kulturfolk, der handlede om museets dårlige økonomi blev bedømt 
som ”dårlig stil [… og det forkerte fokus fik] kæden til at hoppe af for rigtig mange.” (Res26: 
637). Det var ikke dét emne, kulturfolk var interesserede i at høre om, for man anså det for et 
vilkår for alle kulturinstitutioner. Ligeledes skal ”[k]ulturforvaltningen […] jo populært sagt 
kunne se museets værdi ind i deres kulturpolitik” (Repe21: 518). En embedsmand fortæller, at 
museet burde have været mere opmærksom på at levere det, der blev efterspurgt: ”Og hvis de 
efterspørger […] populære udstillinger - så havde jeg nok prøvet at finde ud af at lave dét i 
højere grad" (Repe21: 515-6).  
 
Dernæst fremgik det også af analysen, at det vurderes negativt, når museets aktiviteter ikke 
omhandler byhistorie, for ”[n]år man laver Lego-konkurrence eller sådan noget på et 
bymuseum, så […] er det lidt tyndt” (Rek31: 778), ligesom ”at man vist kunne få børnene 
parkeret dernede, mens man handlede. Det synes jeg er helt ude på […] på overdrevet” (Rek31: 
782). På den måde vurderer respondenterne samlet set, at museet ikke har formået at balancere 
indenfor et acceptabelt spor, og de refererer til eksempler på kommunikation eller tiltag, hvor 
museet ikke har fokuseret på de rette emner, og det har haft betydning for stakeholderes 
holdning til museet. For den mest kritiske journalist har det ifølge ham selv, haft en ret konkret 
betydning: ”de lavede en [bestemt] event. Det var dér, at vi egentlig holdt op med at skrive om 
dem […] Da tænkte jeg, dét der, det er useriøst [fordi der var brugt penge på eventen]. Når man 
ikke gør mere ud af udstillingerne” (Rej19: 459). Museets behandling af emnet vurderer han 
altså selv, er det afgørende i at rykke hans position fra skrivende til ikke-skrivende journalist.   
 

• Det de andre siger (spejling?) 
Et andet element, som synes at genbekræfte en allerede eksisterende holdning hos stakeholdere, 
er det, de andre siger. Respondenter italesætter deres egne interesser overfor museet og 
genbekræfter disse gennem de interesser og holdninger, de tror andre har. Som en journalist 
udtrykker det, så har “byen […] en interesse i at have et godt bymuseum” (Rej20: 487) og det 
fremgår af interviewet, at det har han selv og hans egen avis også (Rej19: 469-470). Et godt 
museum er for ham et museum, der tør at provokere og det er samme ønske, han tilskriver 
borgerne: ”De vil have […] Der skal være noget, der provokerer, og der skal være noget der 
hidser op, og det skal der også være på et museum, for ellers er museet hamrende ligegyldigt.” 
(Rej19: 454) Der er således en flydende argumentation for, hvad journalisten selv ønsker og 
mener, som genbekræftes i borgernes ønsker. På samme måde udtrykker en samarbejdspartner, 
at Bymuseet burde leve op til den oprindelige vision med museet, og han beskriver, at det også 
har været Bymuseets eget ønske at have den profil. Begge politikere siger, at byens øvrige 
politikere er ret enige i deres holdninger om Bymuseet, som en her siger det: ”Jeg har jo fortalt 
om mine egne forventninger og ønsker. […] Og det tror jeg da er, er de fleste 
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byrådsmedlemmers forventninger og ønsker.” (Res28: 707). På samme vis tror de to politikere, 
at byens andre politikere, som dem selv, også er meget fokuserede på museets formidling. 
 
Det er en ret markant tendens, at respondenter på tværs af stakeholdergrupper beskriver deres 
egen holdning ved at de markerer, at andre stakeholdere bekræfter respondentens egen 
opfattelse, og det underbygges af følgende udsagn:  
 
- ”Så det image man har, eller den opfattelse som befolkningen har fået, øh, bygger på, at det er alt for lidt, […] 
og det er også mit indtryk. Det er alt for lidt, de har haft at udstille.” (Rek31: 779)  (konkurrent) 
- ”de har samme opfattelse - at det har været lidt af en skuffelse.” (Res27: 677) (samarbejdspartner) 
- ”Jeg bygger formentlig mest på de udsagn, jeg har hørt, fra de folk der har været og set deres udstillinger - og 
som måske syntes, at der var for lidt at komme efter, og at mange af de udstillinger har været for kedelige og for 
traditionelle i deres tænkning omkring, hvordan man formidler historien. (Repe22: 543) (embedsmand) 

 
Altså fremtræder der interdependens mellem stakeholdere, hvor respondenterne bekræfter sine 
egne holdninger gennem andres, fordi man mener at genfinde samme holdning hos andre.  
 
Dette leder igen frem mod det element, at ’det de andre siger’ har betydning.  Som rådmanden 
udtrykker det, så har det betydning for politikere, hvad borgerne ’siger’; ”for hvis borgerens 
interesse havde været større, så havde vi ikke nedlagt Bymuseet”. (Repe24:591). En 
embedsmand henviser til et nationalt niveau: ”Samtidig er der jo i de her år, også fra 
regeringens side, et udspil omkring museumsfusioner. Så det er helt naturligt.”  (Repe23:574). 
Det tyder altså på, at man hører efter nationalt politiske tendenser, og at det kan have haft 
indflydelse på politikernes beslutning om at sammenlægge museet med Den Gamle By. 
 
Samtidigt er der også respondenter, som italesætter det, som ’de andre gør’, som et forbillede i 
forhold til deres vurdering af Bymuseet:  
 
- ”man kunne godt have lavet et bymuseum og arkiv sammen” [og henviser til, at man] ”i andre byer […] 
museum og arkiv [sammen] (Rek31: 799). (konkurrent og arkiv rep.) 
- ”Det [byhistorie i byrummet] synes jeg er positivt, fordi det er noget man ser andre steder i verden.” (Rek31: 
786). (konkurrent og arkiv rep.) 
- Københavns Bymuseum. […] Som jeg oplever som et meget velfungerende eksemplarisk bymuseum. Det er i 

hvert fald en super interessant samling de har. […] Rigtig, rigtig spændende bygning.(Repe23: 563-564) […] 
Altså den, altså den er bare vedkommende, […]  den er meget fortællende. […] Og det mener jeg jo så står lidt i 
kontrast til vores eget bymuseum med alt dét der ligger, altså af historiske begrundelser for, hvorfor at det er 
sådan. […] men det er jo veletableret i København, og der er rigtig meget at se. […] Og det er jo dét vi har 
savnet nede på vores bymuseum.(Repe23: 563- 564) (politiker) 

 
Her anvender respondenterne altså andre museers tiltag som illustration for positive og 
negative vurderinger af Bymuseet. Dermed er respondenternes opfattelse af ’det de andre gør’ 
rigtigt, også anvendt i deres vurdering af, hvilken status de tillægger Bymuseet.   
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11.11 Konklusion 

Som det fremgår ovenfor, er der tydeligvis en række dynamikker stakeholderne imellem, som 
påvirker dels deres stakeholderposition, og dels i den måde, hvorpå de vurderer museets 
status. I forhold til museets status er det her et markant træk i den eksterne analyse, at 
respondenterne sammenligner Bymuseet med andre museer i byen. Dermed er det indtrykket, 
at de øvrige museer i byen sættes i forhold til Bymuseet og man på den baggrund også 
bedømmer, at de ikke lever op til samme niveau for aktivitet, synlighed og evne til at trække 
mange folk til.  Dermed fungerer de øvrige museer i byen som en form for skabelon, som 
Bymuseet altså ikke passer ind i.  
 
Den tredje og sidste delanalyse beskæftiger sig med de lokale medier omkring museet. Vi skal 
derfor nu se nærmere på de stemmer, der kommer til orde i mediernes dækning i 
observationsperioden.  
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12. Analyse af mediernes omtale af Bymuseet i observationsperioden 

I dette kapitel fremlægges en analyse af mediernes dækning af Bymuseet i 
observationsperioden 1.4.2010 – 1.7.2011. Kapitlet gennemgår kort analysens aktørtilgang, 
formål og forskningsdesign, hvorefter følger en gennemgang af hovedresultater efterfulgt af et 
diskussionsafsnit, hvor forskellige former for dynamikker, som træder frem stakeholderne 
imellem i de lokale mediers dækning af Bymuseet bliver diskuteret.  
 

12.1 Analysens aktørtilgang til medierne 

Medieforskeren Stig Hjarvard beskriver, hvorledes mediernes dagsorden er et pejlemærke for 
øvrige aktører i samfundet. Hjarvard (1995) markerer samtidigt mediernes tredobbelte funktion 
ud fra dagsordensteorien, hvor medierne i et demokrati opfattes som: 
 

- en modspiller med prioriteringer, der forsøger at påvirke andre (f.eks. en redaktørs 
kommentarer om lokale politikeres beslutninger) 
- et spejl der viser andre stakeholderes dagsordner (f.eks. beskriver Hjarvard medierne 
aktører i form af referat, interviews og lign.) 
- en kanal for kommunikation mellem stakeholdere (Hjarvards eksempel er, at borgere og 
politikere anvende medier til at debattere gennem bl.a. læserbreve.)  

 
Ifølge public relations forsker Henrik Merkelsen kan medierne opfattes som en fjerde statsmagt, 
der besidder en form for definitorisk magt i samfundet (Merkelsen 2010). Andre omtaler på 
samme vis medierne som ”a generalized resource for symbolic definition” (Silverstone 2004) that 
produces, disseminates and legitimizes organizationally specific meanings about who we are and 
what we stand for.” (Chouliaraki & Morsing 2011: 9 oprindelig kursiv), når en organisation ser sig 
selv beskrevet i medierne. Medieomtale af en organisation påvirker organisationens 
medlemmer og dermed organisationens dynamiske identitet (Kjærgaard & Morsing 2011, 
Dutton & Dukerich 1991).  
 
Imidlertid kan lokale medier og journalister også betragtes som stakeholdere for et bymuseum, 
idet ”power of the media comes from its reach and prominence, its role in certifying some 
companies as legitimate and important players in the market and people’s belief that it has 
superior access to information and expertise in evaluating companies” (Dowling & Weeks 2008: 
28). Det er altså også en del af analysens aktørtilgang, at der er en forståelse af, at medierne 
tillægges en betydning for andre stakeholdere i lokalsamfundet. Mediernes gatekeeping 
medfører også, at nogle stakeholdere og bestemte forventninger tildeles mere plads og 
legitimitet end andre. Derfor tilgår analysen de lokale medier som en form for diskursivt 
mødested mellem stakeholdere, idet både interne og eksterne stakeholdere har mulighed for at 
være deltagere på mediedagsordenen. Stakeholdere i og omkring Bymuseet har i 
observationsperioden haft mulighed for at læse hinandens bidrag og derfor antages det, at 



 

 

288 

medierne kan have influeret på stakeholderes opfattelse af Bymuseet. Medieanalysen er ikke en 
omdømmeanalyse, idet analysen så ville skelne mellem positiv/negativ omtale (som f.eks. hos 
Ferguson 2000), i stedet fokuseres på forskellige forventninger og krav, som de ses italesat i de 
lokale medier. 
 

12.2 Formål og metode 

Medieanalysen er lavet for at undersøge følgende spørgsmål:  
 

- Hvilke stakeholdere er synlige i mediernes dækning af Bymuseet?  
- Hvilke forventninger til Bymuseets opgave og funktion i lokalsamfundet italesættes 

i medierne? 
 

Denne del af analysen fungerer altså som en form for regressiv illustration af, hvem der 
fremtræder som toneangivende lokale stakeholdere, og hvad de sagde, som kan være med til at 
forme mediebilledet af/for museet for museets interne og eksterne stakeholdere.  
 
Der er anvendt en samme konstruktivistiske analysemetode til medieanalysen, som i de to 
foregående analyser, hvor der identificeres en række temaer i de forventninger, som fremgår af 
den samlede lokale mediedækning af Bymuseet. En forventning er her defineret ved, at der i 
den journalistiske tekst eller i citater fra stakeholdere er italesat, hvad de ønsker og mener, at 
museet skal eller bør bidrage med i forhold til bestemte opgaver og funktioner for museet i 
lokalsamfundet. Opgaver og funktioner har hver sin kategori og var udpeget på forud for 
kodningen.  
 
Dernæst er der dannet to yderligere kategorier, hvor aktører omtaler og beskriver dels indre og 
ydre forhold ved museet, hvoraf der også fremgik forventninger til Bymuseet. Det er to 
kategorier som fik betegnelserne indre og ydre forhold ved Bymuseet, da det var to ligheder, 
som kunne sammenfatte de dimensioner, som havde vist sig gennem en tekstanalystisk 
vurdering af indholdet i artikler.  
 
Kodningen er gennemført ved gentagne gennemlæsninger af artikler og notetagning, hvilket 
skabte et overblik over overordnede kategorier af hvem der er synlige og hvad de siger  
gennem en tekstanalytisk vurdering af indholdet i artikler. Det næste skridt bestod i at 
identificere dimensioner og sammenligne og modstille citater. Her er der fulgt anbefalingen om, 
at det ved induktiv kodning er særligt vigtigt at vælge præcise kodningstitler til dimensioner og 
kategorier, som tydeligt defineres (Olsen 2003). Derfor indledes hvert afsnit med en definition 
af hver kategori og nogle af dertil hørende dimensioner.  
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Ved kvalitative analyser er det vigtigt at skabe transparens og tydelighed i  kodningsprocessen, 
fordi kodning også er en fortolkningsproces. Derfor fremlægges medieanalysens resultater, 
ligesom de to forrige analyser efter princippet om ”thick description” (kap. 3, s. 24). Analysen 
forsøger således med omfattende og relativt mange citater at dokumentere de fundne 
kategorier og dimensioner.  
 
Medieanalysen afsluttes med en diskussion af de fundne resultater, der skal give svar på 
følgende spørgsmål:  
 
-  Kan man tale om, at Bymuseets organisationslegitimitet forhandles i de lokale aviser? 
 - Er der dynamikker mellem museets stakeholdere, som træder frem her? 
 
Disse to spørgsmål er relateret til afhandlingens andet formål: at undersøge, hvorvidt 
organisationslegitimitet og dynamik kan siges at være forbundne i datamaterialet. 
(afhandlingens analysemodel, figur 17). Dynamikker skal her forstås som stakeholdere, der 
giver udtryk for at have flyttet holdning til Bymuseet eller som omtaltes at have flyttet sig og 
have ændret deres holdning og opbakning til Bymuseet. 
 

12.3 Anvendte data og datakilder 

Medieanalysen er baseret på de artikler og omtaler af Bymuseet, som blev bragt i lokale aviser i 
perioden fra d. 1.4.2010 – 1.7.2011 og følger dermed observationsperioden for den interne 
analysedel i afhandlingen. Ved at følge mediedækningen over en periode på godt 15 måneder 
var det muligt at følge ikke alene mediernes egen rolle som aktør med holdninger (over tid), 
men også et antal forskellige stemmer og reaktioner såvel i forhold til museets aktiviteter som i 
forhold til ændringer i museets kontekst (f.eks. den politiske beslutning om at lukke museet).  
 

• Valg af medier 
En systematisk indsamling af medieomtalen af Bymuseet i lokale medier blev håndteret via 
Statsbibliotekets adgang til Infomedia, hvor jeg lavede søgning på seksten lokalt baserede 
medier i perioden. Deephouse (1996) anbefaler, at ikke kun autoritative og centrale kilder 
medtages og nedenfor ses de medtagede dagblade, hvor der også er medtaget mindre centrale 
lokale nyhedsmedier : 
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Tabel 25. Oversigt over udvalgte medietyper 

 

• Udvælgelse af artikler 
Efter søgning på ordet ’bymuseet’ fremkom der 258 artikler fra observationsperioden. Herefter 
udførtes en kontrolsøgning på ’Århus Bymuseum’, som i samme periode gav 58 artikler, dog 
ikke nye artikler, udover de allerede fundne artikler. Oversigtslister med overskrifter og 
brødtekst for hver artikel ses i bilagsmappen Medieartikler, hvor en ✓- eller tusch-markering 
viser, hvilke artikler der er inkluderet. De fulde artikler er printet og vedlagt i samme 
bilagsmappe. Udvælgelseskriteriet for printning af artikler var bredt, idet jeg medtog alle 
artikler, hvor Bymuseet nævnes. Dog var der enkelte artikler, hvor Bymuseet nævnes som 

geografisk stedfæstning i andre sammenhænge77 og som efter gennemlæsning er udeladt. 
Herefter består den samlede artikelmængde af 216 printede artikler.  
 
I denne proces kunne det være en begrænsning, at ”unit of analysis” (Ferguson, 2000: 92) 
betinger, at ordet Bymuseet eller Århus Bymuseum er nævnt i artiklen. For at undersøge, om 
der var artikler, hvor der hentydes til Bymuseet, uden at det nævnes ved navn, udførtes en 
kontrolsøgning på ordet ’museum’ i samme medier. Da de første 150 oversigtsomtaler ikke gav 
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 F.eks. et overfald på Brabrandstien, hvor Bymuseet nævnes som geografisk placering.  

Avistype Trykte Online 

Lokale ugeaviser Århus Onsdag 
Aarhus Onsdag Nord 
Lokalavisen Århus 
Midt 
Lokalavisen Århus 
Nord 
Lokalavisen Århus 
Syd 
Lokalavisen Århus 
Vest 

Aarhus.dk 
Aarhus.lokal- 
avisen. Dk 

Regionale dagblade Aarhus Stiftstidende  
MetroXpress Århus 
24 Timer Århus 
JP Aarhus+ 

Stiften.dk 
TV2OJ.dk 

Landsdækkende 
dagblade 

 

Jyllandsposten 
 

Jp.dk 
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nye resultater78, blev de eksisterende printede artikler bedømt som dækkende for den lokale 
medieomtale af Bymuseet i observationsperioden.   
 
Som det fremgår, har TV2 Østjylland også været en del af analysen, men da jeg undrede mig 
over, at der ikke var indslag om Bymuseet, lavede jeg en separat søgning på deres onlinearkiv. 

Her viste det sig, at sidste registrerede indslag om Bymuseet var i november 200879, og dermed 
var Bymuseet tilsyneladende ikke genstand for omtale i lokalt TV2 i observationsperioden. 
Gennem observationsperioden, har jeg endvidere løbende fulgt andres omtaler af Bymuseet på 
internettet, men der var ganske få artikler og blogindlæg, og de er ikke medtaget i analysen. 
 
Afgrænsning og forbehold 
I analysen opereres med forskellige begreber, som skal afklares her. Således forstås der, ved 
begrebet synlige aktører, både de selvstændigt skrivende (f.eks. journalister, redaktionelle 
ledere og borgere), samt de kilder, som journalisterne anvender i artiklerne80. De synlige aktører 
er alle med til at sætte scenen, omend det er journalisterne, der markerer og selekterer deres 
relevans og vægtning i artiklen.  
 
Begrebet framing er også relevant at inddrage, altså det, at de lokale medier omtaler museet på 
en bestemt måde. Journalister framer (jf. Robert Entman’s  forståelse af begrebet, 1993), når de 
”select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating 
text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral 
evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.” (Entman 1993: 52). 
Analysen foretages på de definitioner og fortolkninger, som journalister og andre stakeholdere 
ses italesætte i de lokale medier, men begrebet anskueliggør også, at de kunne have været 
anderledes, såfremt journalisten havde valgt andre måder at frame historien på.  
 
Læsevejledning 
De enkelte citater i analysen er tidsfæstnet med angivelse af, hvornår en given artikel har været 
bragt, men tidsaspektet anvendes ellers ikke. Dermed angives der ikke en tidsdimension for, 
hvor hurtigt aktører ses give svar på andre stakeholderes tidligere fremsatte forventninger, men 
blot at de giver svar.  
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 De omhandlede oftest byens øvrige museer, hvilket ikke er temaet her.  
79

 6.nov. 2008 fra kl. 19.30, Krigs-kamera leveret tilbage, http://www.tv2oj.dk/artikel/21173, tilgået 17. september 
2012 
80

 Til forskel fra f.eks. Bro et al. (2005), der i deres medieanalyse af mediernes valgkamp skelner mellem aktører som 
premisleverandør og arkeaktør.  En aktør som premisleverandør fordrer et udspil fra en aktør, mens arkeaktører er politikere, 
borgere, eksperter, medierepræsentanter, myndigheder, organisationer, kulturpersoner og andre.  
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12.4 Analyseresultater 

I det følgende skal vi først se nærmere på hvilke stemmer, der optræder i avisartiklerne i 
forbindelse med Bymuseet, og dernæst skal vi se nærmere på fire kategorier med tilhørende 
dimensioner, som kunne identificeres i relation til Bymuseet, efterfulgt af et afsnit, der gør rede 
for spørgsmålet om forhandling af Bymuseets legitimitet i aviserne. Endelig skal vi til slut se 
nærmere på interdependens og dynamikker, og herunder hvilke former for spejlinger, som 
analysen har fået til at træde frem.    
 

12.4.1 Hvilke stemmer ses i artiklerne? 

Medieomtalen af Bymuseet er først og fremmest præget af redaktørerne på hver af de to store 
lokale aviser, JP Aarhus og Aarhus Stiftstidende 81 . Samtidig er der øvrige journalister, 
byrådspolitikere, museumsfolk, arkivfolk, borgere i rollen som læserbrevsskribenter og et par 
enkelte kommentarer, som omtaler Bymuseet. Når man ser samlet på disse fra et 
stakeholderperspektiv, er der følgende aktivt skrivende og kildeudtalelser fra følgende 
grupper:  
 
Journalister og ledende redaktører (skriver) 
Byrådspolitikere og kulturrådmand (udtaler sig) 
Tidligere politikere med byhistorisk interesse (skriver og omtales af andre aktører) 
Borgere med historisk interesse (skriver) 
Museumsinspektører fra Bymuseet (skriver og udtaler sig)  
Museets ledelse: museumsdirektør (skriver og udtaler sig) og bestyrelsesformand fra Bymuseet 
(udtaler sig), den tidligere direktør for Bymuseet (udtaler sig) 
Direktører og repræsentanter fra andre museer (skriver og udtaler sig) 
Repræsentanter fra lokalarkiver i omegnen af byen (skriver og udtaler sig) 

 
Denne gruppe af aktører skaber en symfoni af stemmer, hvoraf nogle tilsyneladende er blevet 
bedømt så ’kraftige’ i forhold til de journalistiske nyhedskriterier, at det trykkes i de lokale 
aviser, og de er således med til at sætte dagsorden i forhold til omtalen af Bymuseet.  
 
Der er forventelige stemmer, som ikke er synlige i forhold til de lokale mediers omtale af 
Bymuseet i Aarhus. Således er der ingen forskere, der udtaler sig. I og med at det er en 
usædvanlig situation, at Bymuseet var et § 15 museum der blev sammenlagt med et § 16 
museum (jf. den daværende museumslovgivning), kunne dette have tiltrukket sig national 
opmærksomhed både fra forskere fra universitet, men også fra Kultur(arv)styrelsen, samt 
Organisationen af Danske Museer. Men disse grupper ses ikke deltage i debatten. Det kunne 
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 I det følgende blot refereret som Stiftstidende.  
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måske også være forventeligt, at Bymuseets venneforening var til stede, men venneforeningen 
er altså heller ikke en synlig aktør i mediedækningen i observationsperioden. 
 

12.4.2 Hvilke forventninger og krav italesættes i de lokale medier til Bymuseet? 

I de lokale avisartikler, der nævner Bymuseet, er der en række tilbagevendende dimensioner (jf. 
kapitel 3), som er kategoriseret i følgende fire kategorier i oversigtsmodellen:  

 
Figur 41. Oversigtmodel for kategorier og tilhørende dimensioner i medieanalysen 

 
Disse kategorier anvendes samtidig til at strukturere den fortløbende præsentation af 
analyseresultaterne. Analysefremlæggelsen vil forklare kategorier og deres dimensioner, som er 
dannet af italesættelser, der tekstanalytisk er vurderet til at omhandle samme dimension. Men 
først en afklaring af forskellene mellem 2) et bymuseums opgaver og 4) et bymuseums 
funktioner, fordi de to kategorier er tætforbundne og dimensionernes placering vil derfor 
kunne diskuteres. I medieanalysen skelnes der mellem de to på følgende måde: Opgaver er 
defineret til at omhandle de konkrete tiltag som stakeholdere ses i italesætte som en forventning 
som museet skal indfri. Opgaver adskilles fra funktioner ved at være beskrivelser af den 
fremtoning ved museet, som stakeholdere ses lægge vægt på og ikke kun de betydninger det 
tillægges. Funktioner er derimod defineret som de betydninger for lokalsamfundet, som det 
tillægges museet at indfri. 
 

 

• Identitetsskabende for by og 
borgere!

• Sætte nutiden i historisk 
perspektiv!

• Social funktion!

•  Bymuseets økonomi er 
kommunens ansvar!

•  Fortællingen om Bymuseet 
relateres til forællingen om 
byen!

•  Salget af museumsbygningen 
og Kulturby 2017!

•  National indflydelse!

• Placering: Samlet, ét sted!
• Faglig kompetent !
• have til huse i en central, 
arkitektonisk og historisk bygning!

• Begrænset økonomi!
• Ledelseansvar!

•  Tilgængelighed!
•  Et fyldt museum, der 
udstiller!

•  Synligt aktivt!
•  Finde en rolle i byen!
•  Tiltrække flere besøgende!
•  Være et rart sted!

1. Et by-
museums 
opgaver!

2. Indre 
forhold ved 
Bymuseet!

 4. Et 
bymuseums 
funktioner!

3. Ydre 
forhold ved 
Bymuseet!
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12.4.2.1 Første kategori: Forventninger til et bymuseums opgaver 

I dette afsnit gennemgås den første kategori, som består en række dimensioner, der i aviserne 
på forskellig vis italesætter et bymuseums opgaver, dvs. stakeholderes forventninger til 
aktiviteter og opgaver, som Bymuseet skal indfri. I det følgende vil de seks identificerede 
dimensioner bliver præsenteret (jf. oversigtsmodellen ovenfor): 
 

• Tilgængelighed 
Den første dimension er sammensat af italesættelser, der omhandler dét at der italesættes, at et 
bymuseum har til opgave at gøre lokalhistorien tilgængelig. Denne forventning går for det 
første på tilgængelighed til byhistoriske udstillinger:   
 
- ”man må samtidig krydse fingre for, at den noget højere billetpris i Den Gamle By på 40-100 kr. alt 

afhængig af lav- og højsæson – ikke afholder for mange med særlig interesse i byens historie fra at løse 

billet”.82 

- ”[…] visionen skal være at gøre Aarhus’ historie vedkommende og tilgængelig for alle […]”.83 
 

Her anses billetprisen som en mulig barriere for tilgængelighed til Bymuseet. Omvendt ses 
museumsdirektøren for Den gamle By modsvare bekymringen om tilgængelighed, ved at 
henvise til museets vision for byhistorien i Den Gamle By som den løsning, der skal sikre både 
traditionelle museumsgængere og nye besøgende en tilgængelig og vedkommende historie om 
Aarhus.  
 
Dernæst viser tilgængelighedsaspektet sig også i forhold til byens (foto-) billedsamling: 
 
-  ”[…] repræsentanter for lokalarkiverne frygter, at det bliver dyrt og vanskeligt at få adgang til billederne, 

hvis de opbevares i Den Gamle By. […] Jeg forventer, at vi etablerer et center, hvor forskere og andre kan 
benytte Den Gamle Bys bibliotek, der rummer flere end 100.000 bind, museumsregistreringen, som omfatter 

ca. en million genstande, og de store billedsamlinger, siger [museumsdirektøren i Den Gamle By]”.84 
-   ”For det andet er et museum ikke lige et sted, der er egnet til, at publikum kan komme og søge i museets 

materialer. Det er ikke meningen med et museum”.85 

-  “Billedsamlingen på Hovedbiblioteket i Aarhus har ligget dér i mange år, og i alle årene har der været fri og 

uhindret adgang til samlingen.”86 

-  ”[a]rbejdsgruppen skal sikre, at billedsamlingen er tilgængelig for borgerne”.87 
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Disse eksempler viser, hvorledes forventningen om tilgængelighed til museet også dækker 
over, at der er fysisk adgang til samlingen – dog er det værd at bemærke, at det ikke er 
traditionelle historiske genstande, der tales om her, men billedsamling, bibliotek og 
museumsregistreringen over museets genstande. Citaterne viser, at det er debatten om 
billedsamlingens mulige placering i Den Gamle By, der trækker repræsentanter for 
lokalarkiverne og også repræsentanter fra andre arkiver til tasterne. På samme måde ses Den 
Gamle Bys direktør imødekomme forventningen om tilgængelighed og kommenterer således 
på, at tilgængelighedskravet vil blive fulgt op. 
 
Samtidig illustrerer debatten om et stadsarkiv, adskillelsen mellem de forventninger, der er til 
henholdsvis et arkiv og et museum, hvor museet ikke forventes at have samme grad af 
tilgængelighed som et arkiv.  
 

• Et fyldt museum, der udstiller 
Bymuseets opgave er også at være en fyldt udstillingsmontre for byens historie:  
 
- “Det er vigtigt, at vi får den udstilling. Hvad er et bymuseum ellers, hvis det ikke kan vise byens historie,« 

spurgte Tatiana Sørensen (S[oc. dem])”.88 

-  ”[h]vor er de store udstillinger blevet af? […] og henviser til, at dengang [han var direktør] var der tre af 

dem om året.”89 
-  ”Jeg har set mange gode udstillinger – også i det seneste år. Bl.a. om den tidlige industrialisering i Aarhus, 

om Landsudstillingen i 1909 og Bernhard Jensen.”90 

-  ”Siden byrådet traf beslutningen om at rykke Bymuseet til Den Gamle By, har det lille museums 
medarbejdere slidt hårdt for at skabe en værdig afslutning i egne lokaler. Lige nu bugner Bymuseet af 
udstillinger, men de bliver også de sidste, der vises, inden medarbejderne krydser åen og flytter ind i Den 

Gamle By. Det er ikke til at mindes, at der tidligere har været så meget at se i Carl Blochs Gade.”91 

- ”Når det er gået så galt, hænger det blandt andet sammen med, at Bymuseet ikke lykkedes med at få 

etableret den lovede basisudstilling inden for en rimelig tidshorisont.”92   

-  “[Bymuseets direktør] meldte ud, at museet manglede 10-12 millioner kroner for at kunne realisere den 
permanente udstilling, som af samme grund blev udsat på ubestemt tid. Den melding fik for alvor 

politikerne op af stolen.” 93 
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Der tegner sig dermed et billede af, at et bymuseums opgave er at udstille byens historie. De 
ovenstående citater viser, at Bymuseets udstilling, antallet af udstillinger, såvel som omfanget 
af genstande og historier fremstilles som vurderingskriterier for Bymuseet. Den manglende 
basisudstilling på Bymuseet anvendes af byens kulturrådsformand til at forklare byrådets 
beslutning om at sælge bygningen, som husede Bymuseet (jf. fodnote 15). Den synlige 
museumsformidling i udstillingerne kobles sammen med oplevelsen af, hvorvidt museets 
medarbejdere arbejder. Udstillingerne italesættes som et synligt udtryk for museet og 
medarbejdernes effektivitet og arbejdsomhed med reference til, at der er arbejdet hårdt for en 
værdig afslutning. Der stilles spørgsmål til museets permanente udstilling, og fortælles, at 
politikere reagerede, da museet fortalte, at man manglede penge til at gennemføre den 
planlagte basisudstilling.  
 

• Synligt aktivt 
Citater fra lederskribenter på de lokale aviser i Aarhus viser, at Bymuseet forventes at optræde 
synligt aktiv og foranderligt. Der forventes at være noget nyt og spændende på museet. Det kan 
være i forhold til nye prangende rammer, hvor en redaktør henviser til Moesgårds Museums 
nye bygning, (der på dette tidspunkt var under opførelse). At der sker noget nyt, synes at være 
forbundet med en positiv forventning om et fremtidigt indhold. ’Så sker der noget’, sættes her i 
kontrast til oplevelsen af Bymuseet: 
 
-  ”Med passivitet og evig venten på, at andre skal løse ens problemer, går man til. Bymuseet i Aarhus er 

desværre et eksempel på det [… ]. Den Gamle By nyder godt af, at den hele tiden har noget nyt og 
spændende at byde på. […] Nu venter vi på, at Moesgård Museum får nye prangende rammer, så ledelsen 

kan skabe indhold. Mange har vist vejen: Gør noget, hvis du vil være en del af et dynamisk samfund.”94  

-  ”Det er kun med formidlingen, at det for alvor kniber, men det er desværre også den synlige del. Man 
kunne måske have satset på at blive en del af byen. Der er næppe mange århusianere, der kender bymuseet, 
har besøgt udstillingerne eller deltaget i møder. Bymuseet har levet sit eget stille liv, og det er det værste et 
lille museum kan gøre med to store konkurrenter i nærheden. Bymuseet er blevet klemt i konkurrencen med 
Den Gamle By, hvor der sker mere på en uge, end der er sket på Bymuseet i løbet af et år. Moesgård har 

også tiltrukket sig opmærksomhed.”95  

-  ”Det er trist, at Bymuseets dage som selvstændigt museum er talte. Det er ikke overraskende, og diagnosen 
er klar: en blodprop. Den slags kommer, når man aldrig bevæger sig. Værre er det, at der sikkert heller ikke 

kommer ret mange til begravelsen.”96 
 

De ovenstående citater markerer, at forventninger til Bymuseet om synlighed og aktivitet står i 
modsætning til den måde, som Bymuseet beskrives på. Bymuseet beskrives her som 
stillestående, inaktivt, ukendt og nærmest isoleret i konkurrencen med de to mere markante og 
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store naturhistoriske museer i samme geografiske område. Igen ses udstillingerne som et 
fokuspunkt. Samtidig kan man fortolke det sådan, at forventningen om, at Bymuseet agerer 
dynamisk i forhold til at blive en del af byen, kommer fra den journalistiske position, som også 
selv er afhængig af og deltager i byens liv. I avislederne lyder forventningen: Vi venter på 
indhold, der skal ske noget og gerne noget, som skaber opmærksomhed – og minder dermed 
om det journalistiske nyhedskriterium om fortløbende historier, journalister kontinuerligt kan 
beskrive. Det understøttes med, at lederskribenterne også italesætter deres oplevelse af 
dynamik og aktivitet som positive elementer og en forklaring på, at et kommende stadsarkiv 
ikke placeres på Bymuseet:  
 
-  ”Det vil være et naturligt svar på spørgsmålet, at et stadsarkiv skal høre hjemme i byens museum. Aarhus 

Bymuseum kunne være stedet, hvor personale blev placeret til at stå for et stadsarkiv. Når politikerne tøver, 
kan det hænge sammen med, at de skal finde pengene. Det kan også spille ind, at bymuseet har mistet den 

dynamik, som det havde dengang Lars Holleufer var dets direktør.”97 
-  ”Erhvervsarkivet har allerede en læsesal for publikum, et levende aktivt miljø og betydelige kommunale 

arkiver fra Aarhus, så etableringen af et stadsarkiv kan ske som en udvidelse inden for de givne rammer.”98 

 
Udtalelser fra Bymuseets ansatte vidner også om en forventning om løbende aktiviteter: 
 
-  ”Folk er selvfølgelig velkomne med genstande, som har relation til fabrikkerne. Udstillingen løber helt frem 

til sommeren 2011, og vi regner da med, at der løbende skal ske noget med udstillingen -  i hvert fald med 

hensyn til formidlingsformen, siger Steen Lundbye.”99  
 

Det er værd at bemærke, at forventningen om aktivitet fra en museumsinspektør på Bymuseet 
her knyttes sammen med formidlingsformen og selve udstillingen, men ikke i forhold til øvrige 
aktiviteter i forbindelse med udstillingen, som behandles i artiklen. Der er i avisartikler omtale 
af andre arrangementer på museet, hvor man ikke ser museets ansatte eller ledelse som synlige 
aktører i de lokale aviser (udover i avisernes kalenderomtaler), f.eks.: 
 
-  ”Planlægningen af Århundredet Festival[100], der ledes af festivalkoordinator, Folkeuniversitet i Aarhus][…] 

er dog allerede i fuld gang, og 9. februar mødes repræsentanter fra byens kultur-, uddannelses og 

vidensmiljøer på Bymuseet for at finde sammen om initiativer og projekter.101  

 
De ovenstående citater viser på hver sin måde, at Bymuseet forventes at være synligt aktivt fra 
flere stakeholdere. Forventningen går dels på, at Bymuseet fremviser udvikling og aktivitet, 
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dels i forhold til udstillinger og miljø, men også i forhold til at være en aktiv del af 
lokalsamfundet. Det oplevede aktivitetsniveau kobles sammen med mulighederne for 
udvidelse med et stadsarkiv, en mulighed der i stedet foreslås at bør tilfalde Erhvervsarkivet, 
som opfylder forventningen om et aktivt og levende miljø.  
 
Således bliver oplevelsen af det generelle aktivitetsniveau på museet også en måde at vurdere et 
museum på og viser samlet forventningen om, at Bymuseets opgave også er at fremtræde aktivt 
og i bevægelse.  
 

• Finde en rolle i byen 
 

- ”Jeg mener, at problemet var, at man fik oprettet et bymuseum uden klart at få defineret dets rolle i en 
by med flere andre store museer som Den Gamle By, Moesgård Museum og Kvindemuseet, der også alle 
beskæftiger sig med byens historie, siger kulturrådmanden. Han ser frem til, at man nu kan gå I gang 
med at skabe et samarbejde om byens historie mellem bibliotekerne, museerne og det kommende 
stadsarkiv. “Det samarbejde vil om fem-ti år vise sig at blive rigtig vigtig for byen”, fastslår 
[kulturrådmanden]. ” 

- ”[…] evne til at finde sin rolle i forhold til byens store museer.”102 

- “Hvilken rolle skal bymuseet udfolde i byen, er det ene af aftenens emner.”103 
 
Et bymuseum forventes at kunne spille en selvstændig rolle i forhold til de øvrige museer. Det 
fremgår af avisartiklerne i de lokale aviser, at det synes at være kulturrådmandens mantra, som 
gentages i flere artikler og medier. Da Bymuseets rolle ifølge hans opfattelse ikke har været 
klart defineret fra oprettelsen eller politisk hold, forventes museet selv at være i stand til at klart 
definere sin særlige rolle, i forhold til byens øvrige museumstilbud. Derfor forventes det også, 
at den særlige rolle indebærer, at Bymuseet samarbejder med øvrige kulturelle institutioner 
som f.eks. bibliotek, arkiv samt øvrige museer i byen.  
 

• Tiltrække flere besøgende  
 
-  “Et besøgstal i 2008 på godt 33.000 vidner om, at mange århusianere stadig har et besøg på Bymuseet til 

gode. For slet ikke at tale om de mange, som end ikke kender til museets eksistens.”104 

-  “Publikum er nådesløs i sin kritik, og der er forskel på top og bund blandt museerne i Aarhus. Det er ikke 
overraskende, at Den Gamle By og Moesgård Museum topper listen. Begge har i en årrække markeret sig 

med spændende og varierende udstillinger. I bunden ligger Bymuseet, som ikke er slået igennem.”105 
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-  “Bymuseet har ikke i tilstrækkelig grad været i stand til at tiltrække sig opmærksomhed og har derfor også 

haft for få besøgende.”106 

-  Min [kulturrådmandens] grundholdning er at, hvis bare 20 % af Den Gamle Bys besøgende vælger at lægge 
vejen forbi Bymuseet, så vil vi også opnå et markant større publikum, end vi havde mulighed for i Carl 
Blochs Gade. For mig er det ikke Bymuseet som institution, der er vigtig, men derimod formidlingen af 

Aarhus’ historie. Derfor er fusionen med Den Gamle By den optimale løsning”.107 

-  ”Nu bliver det [Bymuseet] en del af Den Gamle By, der årligt har 300.000 gæster. Hvis bare 10 pct. af dem 

går ind omkring Aarhus Bys historie, bliver den formidlet bedre end i dag.”108 [siger kulturrådmanden] 

 
Således dannes der af citater fra de lokale avisartikler endnu en dimension, som viser, at 
forventningen til et Bymuseum også er at kunne tiltrække mange besøgende. Det bliver 
tydeligt, at Bymuseet ikke har formået at indfri denne forventning. Forventningen om et højere 
besøgstal efter fusionen med Den Gamle By viser, at besøgstallet for Bymuseet anvendes som 
målestok for, hvor meget byhistorie, der formidles. Jo flere besøgende jo mere mulig formidling 
af byhistorien, synes at være kulturrådmandens rationale. Besøgstallet forventes at kunne stå 
mål med byens størrelse, og derfor vurderes lokal kendskab til og opmærksomhed om museet 
at være for lavt, i forhold til antallet af århusianere. Samtidig sammenlignes publikumstallene 
med de omkringliggende museer og der fokuseres på, hvem der har succes med at tiltrække 
besøgende. At være det museum med mindst besøgende på listen betyder altså også, at 
Bymuseet fremstilles som taberen blandt de konkurrerende museer i Aarhus, fordi 
publikumstallet anvendes som et relativt entydigt succeskriterium. Et tiltrækkeligt besøgstal 
synes således næsten at fremstå som en primær opgave, som Bymuseet forventes at løse.  
 

• Være et rart sted 
Denne dimension er dannet af udsagn, som viser, at der er andre forventninger til 
Bymuseets opgave, for det skal også være et rart sted for besøgende. 
 
-  ”Mht. til service har museet igennem tre-fire år satset meget stærkt på at udvide serviceniveauet. […] vi har 

valgt at satse på medarbejdere, der kender museet ud og ind”, siger [Bymuseets direktør] .”109 

-  ”Service og betjening ligger Bymuseet på førstepladsen blandt alle århusianske statsanerkendte museer, 
mens udstillinger, atmosfære/stemning, egnethed for børn, samt kedeligt/spændende ligger under 

landsgennemsnittet”.110 
 

Bymuseets direktør forklarer i det lys, at man har arbejdet for den placering på listen over 
museer i Aarhus. Altså er service og betjening samt atmosfære og stemning parametre, som 
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museerne måles på i den nationale brugerundersøgelse, og det gengives i artiklen, hvor på 
listen Bymuseet ligger.  
 
Dette ’anerkendes’ også af et enkelt læserbrev fra en besøgende på museet:  
 
-  ”Bymuseet er en oase i Aarhus. Jeg har set mange gode udstillinger – også i det seneste år. Bl.a. om den 

tidlige industrialisering i Aarhus, om Landsudstillingen i 1909 og Bernhard Jensen. Samtidig er der en 
hyggelig café, hvor man kan også læse i de gamle århusbøger, som det byhistoriske udvalg løbende har 
udgivet. […] Vi skal værne om de små, rare steder i Aarhus. Stort og nyt er ikke nødvendigvis synonymt 

med godt.”111  

 
Således er borgeren i citatet ovenfor eksponent for en forventning om, at et bymuseum også 
skaber rum og plads til fordybelse. Der er her fokus på, at et bymuseums opgave også er at 
være et rart sted i byen, udover at tilbyde oplysende udstillinger om emner, der opleves som 
byhistorisk relevante.   
 

12.4.2.2 Anden kategori: Indre forhold ved Bymuseet 

Denne kategori fremlægger de dimensioner, der omhandler forventninger i forhold til det, man 
kan kalde Bymuseets indre forhold. Det dækker over italesættelser af, hvordan museet bør 
fremtræde fysisk, også i forhold til placering, selvom det ret beset er et ydre forhold, hvor 
museet er placeret. Indre forhold skal altså ikke udelukkende forstås som inde på museet, men 
indre også i betydningen af ved og lige omkring Bymuseet.  
 

• Placering: Samlet, ét sted  
Her italesættes en forventning om, at Bymuseet skal være samlet ét sted og helst i én bygning: 
 

- ”Vi er en lille smule bekymrede over den opsplitning af museet i flere bygninger.”112 

- ”Og bymuseets placering i Den Gamle By er helt forrykt – havde man da så placeret det i én bygning, og 
ikke som nævnt i avisen forleden i flere bygninger. Vil man vide noget om Aarhus, skal man altså fare rundt 
i en masse huse – forstå det, hvem der kan. Placeringen af billedsamlingen og bymuseet ville aldrig være 

sket i Bernhardt Jensens tid – han forstod nemlig det med lokalhistorie!”113 

- ”Jeg beklager meget byrådets beslutning om at flytte museet til Den Gamle By. Jeg tror, at vi igen vil se en 

ny opsplitning af byens historie.”114  
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- ”Om godt en måned mister Aarhus sit bymuseum. Flytningen til Den Gamle By får blandt andet den 

konsekvens, at byens historie ikke længere vil forblive samlet.”115 
- ”[b]yens historie vil hermed forsvinde op i den blå luft, og det vil næppe kunne lade sig gøre efterfølgende 

at samle det igen”116. 

- ”Det er 150 år siden, at Historisk-antikvarisk Samling i Aarhus – der senere blev til Aarhus Museum og 
endnu senere bymuseet – blev grundlagt. I år flytter bymuseet ind i Den Gamle By, og dermed bliver hele 

Aarhus’ historie fra Vikingetiden til i dag igen samlet.”117 

 
De ovenstående citater viser, at der både fra borgere med interesse for historie og politikere og 
journalister er ønsker om, at et bymuseum er samlet i én bygning. Det fremstilles som mere 
nemt og overskuelig at komme til som besøgende, og der nævnes, at byhistorien forsvinder, 
hvis den er spredt mere ud. Det imødegås af det sidstnævnte citat fra direktøren i Den Gamle 
By.  
 
Det ses også, at sammenhængen med øvrige kulturinstitutioner i området omkring Bymuseet er 
et formuleret ønske i datamaterialet, idet en lederskribent peger på fremtidige muligheder i 
Bymuseets daværende placering:  
 
 -  ”Nogen synes Bymuseet er dårligt placeret. Men hvor det ligger nu ville ikke nødvendigvis være en mindre 

god placering i fremtiden. På Ceres-grunden overfor rykker Aarhus Universitet ind med Naturhistorisk 
Museum og Steno-museet. Mere af den slags kan være på vej. Det kan være nærliggende at skabe 
forbindelse mellem Den Gamle By og de nye ting på Ceres-grunden, måske med en tunnel under Viborgvej 
og Silkeborgvej. Og så kunne det være mere end på tankestadiet at skabe yderligere forbindelse til Bymuseet 
– hvis det var blevet, hvor det er nu – med en både synlig og funktionel bro over Aarhus Å. Så ville der være 
et glimrende event-område for byens borgere og turister med billetsamarbejde og synergieffekter for 

parterne.”118 

 
Altså formuleres et ønske om ét samlet område for flere af museerne i Aarhus, fordi det opfattes 
at være til gavn for publikum og også for institutionerne selv.  
 

•  Faglig kompetent  
Et andet af Bymuseets indre forhold, som der formuleres en forventning om er, at Bymuseet 
skal være (mere) faglig kompetent.  
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- ”[Stadsarkivet] skal ligge på bymuseet i Carls Blochs Gade. Alene arbejdets karakter understreger det. 
Bymuseet har brug for at udvikle sig fagligt, og det vil ske med flere kompetente medarbejdere”, siger 

Holleufer [den tidligere direktør for Bymuseet]”.119 
- ”Det var ikke rammerne, der var noget galt med på Bymuseet men derimod opgaveløsningen. Fusionen 

med Den Gamle By er den rigtige løsning, fordi man her opererer på et stærkt museumsfagligt grundlag og 
er fabelagtige til at formidle viden om historien”[…]”samværet med andre museumsfolk [kan] måske 

inspirere til at, udstillingerne i Aarhus-museet får et højere niveau.”120  
- ” […] rapporten [slår] fast at der er betydelige faglige fordele ved en sammenlægning af Bymuseet med et 

eksisterende museum eller en anden kulturinstitution.”121  

- ”[…] [Kulturrådsformanden] fremlagde tirsdag aften en rapport for kulturudvalget, der opstiller fire 
muligheder for museets fremtid. […] Rapporten er et resultat af det tidligere byråds bekymring for 

Bymuseets faglige niveau.”122 
 

Bymuseet forventes altså at være faglig kompetent og præstere et højt fagligt niveau. Det 
antages, at hvis flere medarbejdere arbejder sammen om byhistorien, vil det højne kvaliteten af 
udstillingerne. Det er bemærkelsesværdigt, at alle citaterne stammer fra den samme journalist 
og redaktør ved JP Aarhus.  
 
Men faglighed er ikke den eneste forudsætning, som skal være til stede, for som han skriver i en 
leder, vurderer han museumsbranchen på følgende måde:  
 
- ”Det kræver dygtighed, held og hårdt arbejde at drive et museum med succes.”123  
 
 

• Have til huse i en central, arkitektonisk og historisk bygning 
Her præsenteres eksempler på citater, som viser, at der er bestemte forventninger til den 
bygning, som huser Bymuseet:   
 
-  ”En fin bygning, men uden udstilling af byens historie!”124 

-  ”Bymuseet er skabt af Exners tegnestue og yderst vellykket […]”.125 
-  ”[a]t placere Århus Bymuseum på Moesgård vil være det mest ubegavede. Et bymuseum skal ligge i byen, 

som det fortæller historie om, og hvis det tilmed kan ligge på et historisk sted, er det helt i top. […] To steder 
er åbenlyse: Det nuværende museum i Carl Blochs Gade har en historie i sin placering. En del af huset er 
den gamle Hammelbane, som blev nedlagt i 1950’erne. Bygningen og stedet fortæller en historie […] På 

                                                        
 
119

 Artikel, ”Byarkiv hører hjemme i bymuseum”, redaktionschef Hans Petersen, Stiftstidende, 14. september 2010, s. 4 
120

 Leder, ”En blodprop”, redaktør Jens Kaiser, JP Aarhus, 17. september 2010, s. 18 
121

 Artikel, ”Fortidens fremtid til debat”, redaktør Jens Kaiser, JP Aarhus, 16. september 2010, s. 16 
122

 Ibid. 
123

 Leder, ”Museumslisten”,  redaktør Jens Kaiser, 6. Juni 2010, JP Aarhus s. 18 
124

 Læserbrev, ”Billederne tilhører Aarhus”, repræsentant for lokalarkiver Klavs Klerche Rasmussen, Stiftstidende, 7. juni 
2011, s. 18. 
125

 Leder, ”En kulturopgave”, redaktør Jens Kaiser, redaktør, 23. marts 2011, JP Aarhus, s. 10 



 

 

303 

Honnørkajen på havnen, hvor multimediehuset skal ligge, er der en historie i placeringen, fordi det var lige 
omkring dette sted (ved Immervad), at vikingerne kastede deres både på land og grundlagde byen for 

omkring 1000 år siden. Så den placering er også god nok.”126 
-  ”Bymuseet fik ideelle rammer til sine aktiviteter. Exners tilbygning til den gamle Hammel-banegård var 

vellykket, men alligevel har museet aldrig fungeret optimalt.”127 

-  ”Efter mange års debat blev det oprettet; der skulle en stor flot bygning til, men hvad blev det til – intet.”128 
-  ”Museet for plakaterne er et aktiv i Den Gamle By. Det vil et bymuseum også kunne blive, hvis det får til 

huse i et af de mange huse fra det gamle Århus, der gennem årene er genrejst”.129 

 
Bymuseets bygning vurderes i de ovenstående citater for dens arkitektur, ligesom den samme 

arkitektoniske vurdering også anvendes for andre byhistoriske institutioner130. Altså forventes 
et bymuseum at have til huse i en bygning, der er fremtonende og markant i sin arkitektur. 
Dernæst en forventning om, at et bymuseum ligger centralt i en by og at bygningen gerne skal 

udtrykke byens historiske udvikling131. At det sted også udgør en væsentlig økonomisk kapital, 
understreges af omtalen af salget af bygningen. Så selvom Bymuseets bygning i Carl Blochs 
Gade opfyldte forventningerne om en arkitektonisk markant og byhistorisk relevant bygning, 
kan den ikke stå alene. 
 

• Begrænset økonomi 
Beskrivelser af museets økonomi fylder en del i artikler om museet: 
 
-  “i maj 2006 blev Bymuseet kastet ud i en økonomisk krise. Bundlinjen viste et minus på 1,2 millioner kroner, 

og de ansatte kunne kun få udbetalt december-lønnen, fordi byrådet trådte til med en ekstrabevilling på 

800.000 kroner. Samtidig blev det besluttet at hæve det årlige tilskud med 800.000 kroner årligt fra 2007.”132 

-   ”[D]e økonomiske rammer har været for beskedne, og der var ikke penge til at etablere en permanent 
udstilling. I stedet måtte der satses alternativt som med udveksling af strikke opskrifter og prøvesmagning 
af kager i caféen. […]. Det koster mange penge at drive et museum. Nok kan museet søge private tilskud, 

men de rækker sjældent.”133 

-  “den forkromede vision til 12 millioner kroner, som Bymuseet undervejs knækkede nakken på”134 
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-  “[Bymuseets direktør] forsvarede sig med, at eventuelle sponsorerer på grund af den globale finanskrise 
havde smækket kistelåget i.”. 

-  ”Bymuseets egentlige problem med økonomien er også, at stedet aldrig har lignet et museum. 
Undersøgelser viser, at det har fine scorer, når det gælder magasiner, registrering og andre opgaver. Det er 

kun med formidlingen, at det for alvor kniber, men det er desværre også den synlige del.”135 

-   ”Men når Bymuseet med de små midler, der nu er til rådighed, formår at skabe en så udmærket udstilling, 
kan man ærgre sig over, at de mange penge og anstrengelser, der blev kastet ud til bygningen, kunne være 

brugt bedre”136.  
 

Fælles for citaterne er, at Bymuseets begrænsede økonomiske midler italesættes. Det forventes 
altså, at det koster penge at skabe tilfredsstillende udstillinger om byens historie. På grund af 
manglende økonomiske midler har museet lavet uvedkommende tiltag. Museet har ikke været i 
stand til at udføre visionen (BIG-projektet) for museet på grund af manglende sponsorer. Det 
vurderes også af en redaktør, at det var Bymuseets (dyre) vision (BIG projekt), som kostede 
museet livet. Det, der blev brugt på at skabe bygningen, kunne med fordel have være anvendt 
på at skabe mere udstilling om byhistorien i stedet. Altså en beskrivelse af, at Bymuseet ikke 
har haft penge nok og forklaring om, at de penge der har været, er blevet brugt forkert. Det er 
den synlige udstilling, som får museet til at ligne et museum, og det koster flere penge, end der 
var til rådighed. Forventningen om at, et bymuseum har en stabil økonomi er også tydelig i de 
lokale avisartikler. Således bliver det nævnt i flere journalistiske gennemgange af Bymuseets 
historie, at underskud og ekstra bevillinger fra kommunen har været nødvendige.  
 

• Ledelsesansvar 
Denne dimension er dannet af citater, som omhandler ledelsen af Bymuseet: 
 

-  “Man nedlægger da ikke et museum blot, fordi man har en ledelse, der ikke fungerer.”137 

-  ”[m]ange havde måske også forventet en fyreseddel til Bymuseets leder […], da politikerne i forbindelse 
med budgetforhandlingerne i september skar igennem og besluttede at fusionere museet med den Gamle 

By.”138 
-  “Og så skal Bymuseet have en meget mere dynamisk og udadvendt ledelse med stor lokalhistorisk viden og 

interesse, samt evnen til at brænde igennem i medierne.”139 

-  “Fortiden har vist, at ligesom så meget andet er Bymuseet i Århus personafhængigt. Der skal være initiativ 

og udadvendthed.”140 
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I mediernes omtale tillægges museets ledelse stor betydning. Lederens rolle er en ikke 
uvæsentlig komponent i måden, museet omtales på. Den umiddelbare ledelse forventes at være 
museumsdirektørens ansvarsområde og tillægges sin del af skylden for, at museet ikke 
forbliver i sin bygning, der delvist er bygget til formålet. Ligeledes er en kommentar fra en 
borger med til at vise, at museumsdirektøren forventes at have stor viden om byhistorien og 
evne at formidle den. Bymuseets direktør kritiseres for ikke at have levet op til den forventning.  
Det er således en tydeligt forventning, at en museumsdirektør forventes at tegne museet 
udadtil, og at posten og opfattelsen af, hvorledes direktøren ’klarer sig’ fremstår afgørende for 
vurderingen af Bymuseet. Altså ses der i artikler et sammenfald mellem opfattelse af museets 
aktivitetsniveau og opfattelsen af museumsdirektøren, der tyder på, at opfattelserne er 
indbyrdes afhængige. Dette er også gældende for det følgende, hvor ledelsen af museet sættes  i 
forhold til det indtryk en journalist og en politiker har af museets tidligere direktør:  
 
-  ”Det kan også spille ind, at Bymuseet har mistet den dynamik, som det havde dengang Lars Holleufer var 

dets direktør. Bymuseet var for en stor dels Holleufers værk, og den vilje til innovation, entusiasmen og 

energi, der lå i hans medvirken, er reduceret betydeligt med hans afgang fra museet for nogle år siden.”141 
-  ”Den ny museumsleder […] som ikke har formået at træde ud af forgængerens lange skygge, og som ikke er 

lykkedes med at synliggøre og brande museet i det ønskede omfang. […] men jeg mener også, at kommunen 
har svigtet sin tilsynspligt ved ikke at køre museet i strammere tøjler, siger kulturudvalgsformand Rabih 

Azad-Ahmad (R).”142  

 

Det forventes altså at en museumsdirektør som en frontfigur for museet synliggør og 
markedsfører museet, i kraft af sin personlighed. Men i samme artikel ses også en forventning 
om, at kommunen forventes at tage ansvar for Bymuseets ledelse, gennem strammere tilsyn 
med museet.  
 
Det sidste element i forventningen til god ledelse af Bymuseet er møntet på museets bestyrelse 
og vigtigheden af sammensætningen af bestyrelsen. Her er det museets tidligere direktør, som 
stiller spørgsmålstegn ved sammensætningen af Bymuseets bestyrelse:  
 
-  ”[den tidligere direktør for Bymuseet] synes også, at stadsbibliotekar Rolf Hapel har en uheldig placering i 

bymuseets bestyrelse. Han betegner det som en dobbeltrolle. Om den påståede dobbeltrolle siger Hapel: 
”Bestyrelsens sammensætning har blandt andet været drøftet i kulturudvalget og vedtægterne er godkendt i 

både politiske og administrative fora.”143 

 

Der sigtes her til, at kommunen er medudpeger af bestyrelsens medlemmer og citatet sætter 
derved spørgsmålstegn ved, om der i Bymuseets bestyrelse optræder medlemmer, som kan 
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tænkes at have fokus på andre kulturinstitutioner. Her omtales museets bestyrelsesmedlem, 
som var leder på byens hovedbibliotek (og dernæst leder af Kultur- og Borgerservice). Dermed 
problematiserer den tidligere direktør, at en kommunalt udpeget bestyrelse giver kommunen 
indirekte adgang til den reelle ledelse af Bymuseet og  udtrykker tvivl om, hvor 
bestyrelsesmedlemmets loyalitet ligger: Den forventes at være hos museet og ikke på 
kommunen eller hos andre kulturelle institutioner i byen. 
 

12.4.2.3 Tredje kategori: Ydre forhold ved Bymuseet 

Denne kategori fremlægger beskrivelser af museets ydre forhold og beskriver, hvorledes 
museets kontekst tillægges betydning, i forhold til opfattelsen af Bymuseet og dets udvikling i 
de lokale medieartikler.  
 

• Bymuseets økonomi er kommunens ansvar 
 

-  ”Bymuseet er eksemplet på, at Århus Kommune er fantastisk dygtig til at skabe fortrinlige rammer, men 
ikke særlig villig, når de skal udfyldes. Det koster mange penge at drive et museum. Nok kan museet søge 

private tilskud, men de rækker sjældent.”144 

-   ”Hvem er vores [kulturinstitutionernes] kunder? Det er borgerne, men der er ikke meget ved at have 
borgerne som kunder, hvis man ikke også har politikerne, og så er vi tilbage ved det vigtigste: Intet i 
tilværelsen er gratis. Hvis man vil have et stadsarkiv, et bibliotek eller museum af et vist format, er man 

nødt til at putte penge i det”145.  

 -  ”O.k. – Plakatmuseet kom godt i hus i Den Gamle By, og også Bymuseet finder ly på samme adresse, ser det 
ud til. Et byarkiv fik vi også endelig sikret, godt nok med årtiers forsinkelse. Men hvad der er fælles for disse 
gode eksempler er det samme – man får aben skubbet over på en skulder, hvor det gør mindre ondt på den 

kommunale økonomi.”146 

 

Fælles for de ovenstående eksempler er, at de alle drejer sig om penge, og beror på en 
forventning om, at det at have et museum i en by koster penge. Dels at etablere og dels til drift 
og finansieringen er et kommunalt, politisk ansvar. Bymuseet bliver her italesat som en udgift, 
som politikerne ikke kan eller vil betale. Derfor søger de andre løsninger for at kunne drive 
byens byhistoriske institutioner. Forventningen er altså, at det primært er en kommunal opgave 
at sørge for realistiske økonomiske rammer til at drive indholdet i nybyggede kulturelle 
rammer. Og (mere) kommunal støtte italesættes som en nødvendighed, for som én af byens 
kulturfolk beskriver situationen:   
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-   ”Museumsvirksomhed kan - ligeså lidt som forskning, for de er fætter og kusine – ikke kapitaliseres. 

Punktum.”147 
 

En redaktør er ligeledes talsmand for, at det ikke reelt er muligt for Bymuseet at forlade sig på 
eksterne midler. Men som det beskrives, kommer det også an på museets formåen, som der her 
fortælles om Bymuseets fusion med Den Gamle By: 
 
- ”En god nyhed i rapporten er, at Aarhus nu omsider får den, gennem flere år efterlyste permanente udstilling, 
der fortæller byens historie i sammenhæng fra vikingetid til idag. Den dårlige nyhed i den forbindelse er, at vi 
må vente yderligere fem år, at det sker, og at det, når de nødvendige 6,8 millioner kroner er skaffet i hus, 
tilsyneladende bliver på et noget nedtonet ambitionsniveau […] Foreløbigt rummer planen dog en hel del fugle 
på taget, hvad angår økonomien, men her har Den Gamle By gennem årene demonstreret en enestående evne til 

at få dem i hånden.”148 

 
Når kommunen ikke stiller den nødvendige økonomi til rådighed for Bymuseet, vendes blikket 
tilsyneladende mod andre større museer. Der er således tiltro til, at Den Gamle By, som 
overtager ansvaret for den århusianske byhistorie, vil kunne lykkes med at tiltrække eksterne 
fondsmidler. Således synes historikken for museumsorganisationen også at spille ind i forhold 
til tiltroen og måske også tålmodigheden i forhold til, stadig at vente på den samlede 
basisudstilling – Den Gamle By har gjort det før og vil kunne gøre det igen, synes logikken at 
være. Det får tanken hen på, om forventningen til et lokalpolitisk, økonomisk ansvar daler, 

såfremt museet vurderes at kunne klare sig selv149. 
 

• Fortællingen om Bymuseet relateres til fortællingen om byen   
Stakeholdere i de lokale medier relaterer museets historie til den fortælling, der konstrueres om 
byen og det lokalpolitiske liv:  
  
-  ”Man opretter et bymuseum (1861) og man nedlægger et bymuseum (1969). Man opretter et bymuseum 

(1993), og man nedlægger et bymuseum (2012) – eller rettere sagt lader det indlemme i det landsdækkende 

købstadsmuseum Den Gamle By […] Sådan gør vi i Århus.”150 
-  ”På den anden side kan man følge den sædvanlige trend i byrådets beslutninger, aldrig en gennemført 

beslutning om forbedringer i Århus. Tilbage i tiden fik vi ikke taget en beslutning om en lufthavn – Billund 
løb med lufthavnen. Ingen dyreskueplads i Aarhus – Herning løb med dyrskuet og messeaktiviteterne. 
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Arenaen uden adgangsforhold til udstyret til koncerter - Horsens og Herning løb med disse arrangementer. 
Og sådan kan man fortsætte med Bymuseet, som det mest aktuelle i denne sag. En fin bygning, men uden 
udstilling af byens historie.” [Fortsættes med en fortælling om, at Stadsarkivet bliver det næste eksempel, 

hvis de ikke får billedsamlingen]151. 

-  ”Det er indlysende at […] det århusianske museum ikke kan hamle op med en tilsvarende udstilling om 

indvandring på Københavns Museum på Vesterbro.”152 

 
Fortællingen om Bymuseet sammenfattes som en forfaldshistorie om byens museum, som er 
karakteristisk for ’sådan gør man i Aarhus’. Byrådspolitikerne bliver draget til ansvar, idet 
forståelsen af Bymuseets udvikling kobles til det, at det heller ikke er lykkedes for Aarhus at 
skabe en succesfuld by-branding som i mindre byer som Herning og Horsens. ’Det er vi jo vant 
til i Aarhus, hvor der ikke rigtig er noget, der lykkes’, synes præmissen at være, og det er i 
øvrigt ’byrådspolitikernes skyld’. Bymuseet i Aarhus kan ’naturligvis’ heller ikke hamle op med 
Københavns Museum.  
 
’Byrådspolitikernes skyld’ uddybes ved, at en arkivrepræsentant føler sig snydt for en lovet 
involvering i den politiske beslutningsproces. Inddragelse af borgerne vil bidrage med et 
resultat, der vil være bedre:  

 
- ”Det bliver spændende at se, hvor meget hår på brystet medlemmerne af byrådet har i denne sag [om 

billedsamlingen og spørger om] ”den højt besungne ”borgerinddragelse” i Aarhus Kommune er glemt, og 

hvor blev den lovede involvering af Støtteforeningen for Byarkivet og Arkivudvalget af?”153 
- ”Det kan undre, at en by, der præsenterer sig med værdierne viden, puls og rødder, ikke har et stadsarkiv. 

Men Århus vælger, som den eneste større danske by, ikke at have et sådant. […] At der kun deltog to 
byrådsmedlemmer i debatmødet [på Bymuseet], afspejler muligvis den mangel på politisk interesse og 
bevågenhed, der er forklaringen på, at landets næststørste – og i øvrigt næst ældste – by ikke har et 

stadsarkiv.”154 

 
Således forklares det, at byrådspolitikere burde udvise handlinger, der stemmer overens med 
by-slogans og udvise mere interesse for byhistorien. Manglen på et stadsarkiv anvendes som 
eksempel på politikernes begrænsede interesse.   
 
En lignende diskursiv sammenkædning mellem Bymuseet og andre byhistoriske institutioner 
ses i avisdebatten om billedsamlingen, og hvorvidt det er byens stadsarkiv eller Den Gamle By, 
der skal råde over billedsamlingen. Her kædes den manglende succes på Bymuseet sammen 
med en mulig (og negativ) fremtid for byens kommende stadsarkiv: 
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-  ”Det så vi med Bymuseet. Efter mange års debat blev det oprettet; der skulle en stor flot bygning til, men 

hvad blev det til – intet. Om det var manglende ressourcer eller ledelse, der gjorde, at den folkelige 
opbakning udeblev, skal jeg ikke gøre mig til herre over, men det gik som det gik, og så er vi tilbage ved nul 
igen. Lad det ikke ske igen. Giv stadsarkivet og stadsarkivaren en mulighed for at virke udadtil og ikke kun 

som registrator af kommunale dokumenter”155. 

 
Som overskriften bag citatet indikerer: ”Bymuseet gik i nul”, så italesættes det, at fejlen skete 
med Bymuseet og kan ske igen for Stadsarkivet, hvis ikke der muliggøres en udadvendt profil 
for stadsarkivet og dets leder.   
 

• Salget af museumsbygningen og Kulturby 2017 
I artikler i observationsperioden omtales salget af den bygning, hvor Bymuseet havde til huse. 
Det er en ret konsistent beskrivelse fra avisernes redaktører og fra byens borgere at dette sker, 
delvist for at finansiere kulturby 2017: 
 
-  “da politikerne i forbindelse med budgetforhandlingerne i september skar igennem og besluttede at 

fusionere museet med den Gamle By. Bymuseet kunne ikke indfri politikernes krav om en permanent 
udstilling om byens historie, og til sidst slap tålmodigheden op. Et forventet provenu fra salget af 
bygningerne er anslået til omkring 20 millioner koner, som vil indgå i budgettet for Århus’ satsning på at 
blive europæisk kulturhovedstad i 2017.” 

-  ”Den konservative rådmand Marc Perea Christensen har engageret sig i sit kulturbyprojekt, og han viser, at 

han er parat til at gå langt for at skaffe penge til det. Bymuseet i Carls Blochs Gade er allerede ofret, […].”156 

-  “Det er en dårlig idé at møde udfordringen med at ofre fælles værdier på kulturbyens alter.”157 

-  “Bymuseet er allerede ofret, og rådmanden foreslår også at sælge den grund, der i øjeblikket udgør Tivoli 

Friheden.”158 

-  ”De første 18 mio. kr. er hentet ved at sælge Bymuseet, som får hjemsted i Den Gamle By. En eklatant 

fejltagelse, som tydeligt afspejler byrådets ligegladhed med den almindelige borgers behov”.159 

-  ”De første 20 mio. kr. finder man ved at sælge Bymuseet, som det ellers må have kostet en del at etablere, og 

som det næppe heller er gratis at flytte til Den Gamle By.”160 

 

Byrådets beslutning svigter altså borgerenes behov. Det præsenteres, at Kulturby 2017 primært 
er kulturrådmandens projekt og rådmandens ’svar’ ses her: 
 
-  “Men da der pludselig viste sig vilje til politisk handling, var det for mig vigtigt at sikre, at pengene fra 
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salget af Bymuseet skal bruges på andre kulturelle formål og ikke havne i andre kommunale kasser.”161 
 

Det handler altså om at bevare pengene fra salget af museumsbygningen på kulturbudgettet, 
som er under pres fra andre kommunale udgifter. Dette ’anerkendes’ af en chefredaktør på 
dagbladet på følgende måde, da kommunen overvejer at skaffe penge til kultur ved at sælge 
grunde i kommunen:  
 
-   ”Til gengæld får kommunen omkring 28 millioner her og nu, som kan investeres i kultur. Men det er som at 

tisse i bukserne for at holde varmen. Det virker et kort stykke tid, for så at blive endnu koldere.”162 

 

• National indflydelse på byrådets beslutning om Bymuseets fusion 

Den sidste dimension i kategorien over ydre forhold ved Bymuseet handler om påvirkning af 
national karakter. Som vi så ovenfor, så forventes det, at der skal penge til for at drive et 
museum, og det anses for vigtigt, at museet har politisk velvilje. Men i artikler forklares 
politikernes beslutning om overdragelsen af Bymuseet til Den Gamle By med, at man har lyttet 
til Kulturministeriet: 
 
-  “Man lyttede samtidig til signaler om, at Kulturministeriet lagde op til små og store museumsfusioner. 

Velvilje i den verden er ofte lig med tilskud.”163 

Således italesættes en del af rationalet bag fusionen mellem Den Gamle By og Bymuseet, at man 
fra byrådspolitisk side lyttede til ministerielle ønsker om sammenlægninger af museer i større 
enheder, i håbet om at man ‘belønner’ kommunens museer med økonomisk tilskud. På samme 
vis fortælles der også om politikere i byen, der ønsker at udforme en museumspolitik baseret på 
det samme rationale:   
 
-  ”De århusianske museer skal styrkes med en museumspolitik. Det mener socialdemokraten Peder 

Udengaard. Forslaget modtages positivt af museer og kulturrådmand Marc Parera Christensen. Forslaget 
kommer i kølvandet på de seneste måneders offentlige debat om de århusianske museer, hvor bl.a. 
Kvindemuseet har gjort opmærksom på en presset økonomi, og Den Gamle By nu overtager de funktioner, 
som Bymuseet tidligere har varetaget. Samtidig anbefaler en ny statslig rapport – Udredning om fremtidens 
museumslandskab – at tilskudsstrukturen forenkles, og at man fremmer en udvikling frem mod øget 

økonomisk bæredygtighed”164. 
-  “Vi har nogle helt unikke museer, som vi gerne vil vise, at vi tager meget seriøst og at staten bør betænke 

dem med fortsatte bevillinger, lyder forklaringen.”165 
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Den lokale museumspolitik italesættes altså som et lokalpolitisk signal, som man mener kan 
vise, at Aarhus’ museer er særlige, at museerne i Aarhus tillægges politisk interesse, og at staten 
derfor fortsat skal bidrage til finansieringen.  
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12.4.2.4 Fjerde kategori: Bymuseets funktion  

Denne kategori er dannet af dimensioner, der viser tre af de mest markante forventninger til 
Bymuseets funktion i byen og lokalsamfundet, som de italesættes i artiklerne. Funktion er 
forstået som hvilke betydninger, man tillægger museet at have for byen og dets borgere.  
 

• Identitetsskabende for by og borgere 
Ifølge en redaktør har et bymuseum en afgørende betydning for byens og borgerens 
selvforståelsen:  
 
” Det manglende blik for, at en bys historie er af vital betydning for selvforståelsen og dermed også med til at 
forme fremtiden er ærgerlig. I dag er nutid, men imorgen fortid og historie, og det handler om at indsamle, 
bearbejde og bevare det, der er af betydning for by og borgere. Disse rødder er med til at skabe identitet, og 

med afsæt i erfaringerne afstikkes fremtiden.”166 

”Hvad er et bymuseum ellers, hvis det ikke kan vise byens historie”.167 
- ”[…] et moderne bymuseum i bindingsværksomgivelser bliver altså et helt andet museum, og man sender et 

helt forkert signal om landets næststørste og næstældste by,« siger Lars Holleufer”.168 

 

Et bymuseums funktion er altså at vise byen sin egen historie, og museet signalerer også med 
sin bygning en bestemt identitet for byen.  
 

• Sætte nutiden i historisk perspektiv:  
 
- ”Man kan ikke forstå samfundet uden at kende sin historie. […], mener Søren, som også finder nyttige spor i 
bybilledet. ”Man beriges, når man kender svaret på et pludseligt skifte i arkitekturen, for eksempel i 
Guldsmedegade. Peter Gruppen smadrede en hel karré 22. februar 1945, og syv mennesker blev dræbt. Det er 
årsagen til at den del af gaden er af beton i dag. Jeg mener også, at det skaber større tolerance at kende sin 

historie, og man møder færre frustrationer i sit liv”.”169 

- ”Afslutningsvis er det nok værd at bemærke, at erindringen […] er noget vi bør genkalde os, når vi betragter 

den verden, vi lever i.”170  

 
Begge citater er fra en museumsinspektør fra Bymuseet, som ydermere beskriver, at et 
kulturhistorisk museum kan skabe større indsigt hos borgere, så de bedre kan vurdere 
politikeres framing af historiske emner. Således italesætter museumsinspektøren, at museets 
funktion også er (nødvendig) dannelse af borgeren, der så kan perspektivere sin dagligdag i 
byen, men også i et bredere perspektiv.  
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• Social funktion 
En redaktør og borger har hver deres beskrivelse af Bymuseets sociale funktioner: 
 
- “Det har længe været et mål på Bymuseet i Carl Blochs Gade, at det også skulle fungere som et 
forsamlingshus. Der har manglet et sted, hvor vigtige diskussioner blandt lægfolk om byen kan gennemføres, 

og netop i aften kl. 19 finder en sådan sted.”171  

”Samtidig er der en hyggelig café, […] Vi skal værne om de små, rare steder i Århus.” 172 

 
Altså er museets sociale funktion både forstået som et sted, hvor byens borgere kan diskutere 
og rekreere.   
 

12.5 Delkonklusion 

Som det fremgår ovenfor, har analysen afdækket fire kategorier med hver deres sæt af 
dimensioner,  der tydeligt viser, hvad medier og de stakeholdere som de optræder i medierne i 
den undersøgte periode, er optagede af i forhold til Bymuseet.   
 
Noget af det, der trådte frem var, at der er nogle stakeholdergrupper, som er mere tydelige i 
medierne end andre. Her tænkes især på lokalarkiverne og repræsentanter fra øvrige 
stadsarkiver i Danmark. Dette skal ses i lyset af den på daværende tidspunkt forekommende 

”fotofejde”173, hvor repræsentanter fra øvrige stadsarkiver, f.eks. fra Odense174, ses gå ind i 
debatten og levere indlæg til fordel for arkivsiden. Arkiverne fremstår således som en stærk 
front i mediedebatten om, hvem der skal have fremtidigt ansvar for de lokale historiske fotos, 
og hvordan arkivsituationen mere generelt håndteres fremover. Samlet fremstår Bymuseet ikke 
med en lignende markant stemme i avisernes dækning.  
 
 
De forskellige stemmer anskues i det følgende afsnit fra en legitimitetsoptik, for at svare på 
medieanalysens tredje arbejdsspørgsmål. 
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12.6 Forhandling af Bymuseets organisatoriske legitimitet i de lokale aviser 

I dette afsnit skal vi se nærmere på, hvorvidt og i givet fald hvordan de forskellige stemmer og 
stakeholdere tilskriver Bymuseet legitimitet, ud fra deres sæt af normer og værdier. Som vi har 
set i analyseresultaterne ovenfor, beskriver de forskellige stemmer også, om museet har levet op 
til deres forskellige forventninger og vurderer dermed også museets status. Den samlede 
dækning af museet kan beskrives med statusbeskrivelsen: ’Bymuseet er et problem’, og i det 
følgende skal vi nærmere på, hvad dette felt rummer.  
 

12.6.1 Bymuseet opfattes som et problem  

En avisredaktør  refererer for det første, at Bymuseet er en varm kartoffel for de lokale 
politikere i en leder i Stiftstidende175. Efter byrådsforliget er færdiggjort har man derfor fundet 
en ”løsning for Bymuseet”. Der synes at være konsensus omkring Bymuseet og 
nødvendigheden af at løse flere problemer på en gang. Bygningen sælges til gavn for Kulturby 
2017, som har brug for finansiering, Bymuseet fusioneres med den Gamle By og der oprettes et 
Stadsarkiv. Redaktøren af JP Aarhus fortolker i hvert fald problemløsningen på denne måde: 
”Det århusianske museum [Bymuseet] lander nu i den Gamle By. Det blev den løsning, politikerne i 
byrådet fandt, da rovet i budgetforhandlingerne skulle fordeles, og sagen om bymuseum og stadsarkiv 
skulle klares.”176  Men redaktøren af JP Aarhus anfører, at problemet med byhistorien ikke er 
løst, idet ”Århus Bymuseum ikke [får] en førsteprioritet i Den Gamle By. Når der skal søges penge eller 
uddeles gaver; vil den Gamle By stå først og bymuseet i anden række”177.  
 
Når Bymuseet italesættes som et problem i aviserne, har det tilsyneladende betydning for 
politikere. Sådan udtrykkes det af en redaktør, der beskriver avisens sammenligning af de 
århusianske museer, for ”[i] bunden ligger Bymuseet, som ikke er slået igennem. […] [D]e museer, der 
ligger i bunden, [har] udsigt til svære tider, for politikere læser også den slags ranglister, og de nøjes ikke 

altid med at trække på skuldrene.”178 Altså gør redaktøren opmærksom på, ’at der er nogle som 
kigger’ og følger udviklingen med byens museer – især for de som udstilles at have problemer. 
Han skriver, at de der kigger er Kulturarvsstyrelsen, politikerne, der læser undersøgelser og 
rapporter, samt endelig også implicit sig selv; journaliststanden som de, der rapporterer, 
analyserer og påvirker politikernes udmeldinger. Dermed erkender de, at Bymuseets status i 
medierne påvirker stakeholderes position i forhold til museet. 
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Stemmernes samlede sociale accept af Bymuseet fremstår som ret lav, idet der også stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt den Bymuseets tilbygning overhovedet skulle have været opført. 
Hele situationen omkring Bymuseet fremlægges som usædvanlig; ”[d]et er formentlig aldrig 
tidligere sket, at en by beslutter sig for at bygge et helt nyt museum for blot fem år senere at sælge 
bygningerne igen”179. Det bliver således ikke blot Bymuseet, der opfattes som et problem, men 
der stilles også spørgsmålstegn ved beslutningstagernes kompetencer. Som en borger skriver i 
et læserbrev: ”Vi er mange, der fælder en tåre over, at byrådet har aflivet Aarhus Bymuseum. Jeg er klar 
over at beslutningen ikke står til at ændre. Men jeg vil sende en venlig tanke til en af de bedste 
borgmestre her i byen, nemlig afdøde Bernhardt Jensen. Jeg tror, han er i færd med at vende sig i sin grav 

over et byråd, der har solgt Aarhus bys historie for en ret linser.”180 Således bliver opfattelsen, at 
’Bymuseet er et problem’ relateret og markeret til at være byrådets problem. Byrådspolitikernes 
kompetence og evne, til at prioritere kulturen i Aarhus på rette vis, italesættes altså som det 
’reelle problem’.  
 
På samme måde som ’problemet Bymuseet’ synes at blive tillagt byrådspolitikerne, fremstår 
der, at være en lignende afsmitning af Bymuseets problemstatus i forhold til Den Gamle By: 
”Den Gamle By få[r …] en slags rædselskabinet, af museer, der ikke kan klare sig selv. Først det 

udemærkede Plakatmuseum og nu Bymuseet.”181.  
 
Den Gamle Bys ’overtagelse’ af Bymuseet bliver også italesat som en del af årsagen til, at der 
ikke er fundet en løsning på et andet byhistorisk problem nemlig billedsamlingen: Under 

overskriften ”Den Gamle By bør kende sin plads”182, står: ”Af for mig totalt uforståelige årsager har 
direktøren allerede fået fingre i Bymuseet […] Så til Den Gamle Bys direktør, Tomas Bloch Ravn: Du kan 

godt aflevere Bymuseet igen […]”.183 Den Gamle By har melet sin egen kage og tillægges ansvar. 
En redaktør fortæller om fremtiden for byhistorien i Århus, at der ”en del fugle på taget, hvad 

angår økonomien” 184 og det ”en dårlig nyhed er, at vi må vente yderligere fem år på” (ibid.) en 
permanent udstilling. Dermed italesættes det, at problemet med Bymuseet kan fortsætte i Den 
Gamle By, fordi Bymuseet vil komme i anden række i det nationale købstadsmuseum. På sin vis 
synes ’problemet’ altså at blive overført til italesættelsen af byhistorien i Den Gamle By i de 
lokale avisartikler i observationsperioden. Den Gamle By overtager dermed ikke bare 
Bymuseet, men også ’problemet’.  
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Den sproglige metafor om, at Bymuseet er et problem, kan ses som stakeholdernes bagtæppe 
for italesættelsen af Bymuseet. Metaforen synes at være dannet af summen af skuffede 
forventninger og manglen på opfyldelse af organisationel legitimitet for Bymuseet.  
 

12.6.2 Interdependens: Bymuseet versus byen 

Når man ser på de forskellige forventninger til Bymuseet i de lokale medier, er det tydeligt, at 
nogle forventninger primært kommer fra bestemte grupper af stakeholdere, som er 
forventelige; nemlig primært journalister, politikere, museumsfaglige personer og borgere i 
byen. Der er dog også andet, der af synlige aktører tillægges en stakeholderlignende karakter, 
som er mere overraskende, nemlig byen Aarhus. 
 
Som det ovenstående afsnit viser, har opfattelsen af Bymuseets organisatoriske legitimitet 
afsmitning på andre, der så at sige italesættes til at ’arve’ Bymuseets problemstatus. Denne 
position opbygges af arkivfolkene og journalistiske redaktører i byen, men ses ikke gentaget hos 
øvrige stakeholdergrupper. Måske fordi begge grupper har interesse i at opildne og tilspidse 
konflikten.  
 
Den tidligere direktør for Bymuseet ses italesætte samme tilgang, men hans interesse synes i 
højere grad at gå på byen, og dét, at en placering i Den Gamle By ikke vil stemme overens med 
opfattelsen af Aarhus som en moderne by. Igen er det således sammenhængen mellem by og 
bymuseum, som forventes at stemme overens. By og museum forventes at have lignende og 
passende signaler til omverdenen – og på den måde bliver byen italesat som en form for 
stakeholder til museet – museets forventes med andre ord at skulle leve op til Aarhus’ status 
som en markant by i Danmark185.  
 
I forhold til byen som stakeholder er et andet eksempel, at arkivfolk, borgere og journalister ses 
sætte spørgsmålstegn ved det byrådspolitiske engagement i byens historie. I den optik sættes 
fortællingen om landets to’er-by i kontrast til forventningen om, at en by af Aarhus’ størrelse 
burde være i stand til at løfte den byhistoriske opgave bedre. En kulturredaktør henviser til, at 
Aarhus har en længere byhistorie end de fleste andre steder i Danmark, og at man nærmest 
’skylder’ byen at få historien vist frem. I byhistorisk sammenhæng bliver København refereret 

som nummer et. På den måde kan man sige, at selve byen, ligesom museets bygning186 også 
kobles sammen med bestemte forventninger til Bymuseet. Det er altså byen Aarhus, der 
fortjener et mere imponerende bymuseum. Sådanne skuffede forventninger genfortælles (eller 
forstærker og forstærkes i forfaldshistorien om Bymuseet og byen. Der kan altså ses en 
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 Byen italesættes også til at indvirke på forventningerne til museet: ”Aarhus er en stor by – da skal man altså passe på, 
hvad man gør, fordi det kræver mere […] ”(Res27: 665). 
186

 Som det nævnes i analysen i dimensionen Placering. 
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interdependens mellem byen og museet, hvor byen tillægges en stake, der skal indfries af 
museet. 
 
Der er et tredje eksempel, som illustrerer, at byen og museet har en dynamisk 
stakeholderrelation, og det hænger sammen med, at man i medierne omtaler byen som landets 

nr. to, ligesom en redaktørs italesættelse af Bymuseets udstilling ’Af Lyst eller Nød’187, nemlig 
som en forventet nr. 2 i forhold til Københavns museums udstilling om samme emne. På denne 
måde kan fortællingen om byens museum ses som en forståelsesramme, der sættes i forhold til 
byen, hvor opfattelsen og forventningen til byen, så at sige ’arver’ karakteristika fra fortællingen 
om byens museum og vice versa. Identitet og selvforståelsen mellem by og museum kan på 
denne måde siges at leve i et reciprokt og indbyrdes afhængighedsforhold, der skaber en form 
for fællesfortælling. Fortællingen om Aarhus som den evige to’er eller byen, som er en lille 
smule pinlig over at være sig selv. Dermed bliver det lokale museum ikke bare fremstillet som 
der, hvor der formidles, bevares og forskes i byens historie, men også som en potentiel 
medskaber af byens selvforståelse.  
 
Med dette afsnit er det fjerde arbejdsspørgsmål om mulige dynamikker i medieanalysen så 
småt på vej til at blive besvaret. Derfor fokuseres i det næste sammenfattende afsnit på de 
forskellige former for dynamikker, som medieanalysen har fået til at træde frem.  
 

12.7 Dynamikker i medierne 

Der er to former for dynamik i medieanalysen: Interdependens og forskellige typer af spejling. 
At videreudvikle spejlingsbegrebet var et af de overraskende resultater i medieanalysen. 
Summen af interdependens og spejling synes at påvirke stakeholderes italesættelser, idet man 
tilsyneladende reagerer på hinandens fortolkninger af museet (og byen). Men hvad adskiller de 
to begreber, og hvordan træder de frem i medieanalysen?  
 

12.7.1 Interdependens 

Et første eksempel på dynamik handler om interdependens, forstået som et gensidigt forhold 
mellem måden, man italesætter to (ting) på. F.eks. når stakeholdere ses overføre karakteristika 
fra byen til museet og fra museet til byen, som jeg forsøgte at illustrere ovenfor (12.6.1) med 
metaforen ‘Bymuseet er et problem’. Interdependens er her tilstede, når stakeholdere ses 
overføre karakteristika på en måde, så de to bliver internt afhængige af hinanden.  
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 På samme tidsrum er der en udstilling om samme emne; Migration, på Københavns Bymuseum.  
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12.7.2 Spejling 

Et andet eksempel på dynamik handler om spejling. I medieanalysen spejler eksterne 
stakeholdere andre stakeholdere. Denne spejling har tilsyneladende betydning for, hvilke 
forventninger til Bymuseets identitet eksterne stakeholdere italesætter i forhold til Bymuseet. 
For eksempel spejler en redaktør den tidligere museumsdirektørs kritiske opfattelse af, at 
museet har brug for et “museumsfagligt løft” ligesom flere politikere ses genanvende helt 
samme udsagn i andre artikler. Dernæst ses en journalistisk redaktør spejle andre journalister 
og redaktørers italesættelser om, at museet er “en varm kartoffel”, som en anden journalist har 
skrevet i det samme dagblad et par dage tidligere. Dette kunne benævnes som en inter-medial 
spejling, altså hvor der gentages den samme formulering indenfor samme bladhus. Samme 
proces ses også mellem forskellige aviser inden for samme bladhus, der genoptrykker artikler i 
andre medier. Dette sker for eksempel, når alle fem lokale udgaver af Lokalavisen Aarhus, som 
genbruger tekst og billedet af Kulturrådsformanden med samme tekst188.  
 
To former for spejling? 
I medieanalysen kan der skelnes mellem to forskellige former for spejlingsprocesser: dels  
kommunikative spejlinger og dels aktionsspejlinger. Jeg definerer de to begreber som følger: 
Kommunikativ spejling er til stede, hvor en synlige aktør svarer på andre stakeholderes 
forventninger. Aktionsspejling ses derimod, hvor der i artikler omtales, at en synlig aktør 
udfører en handling, der i artiklen tolkes som et ’svar’ på forventninger til museet. 
 
For at skelne mellem de to former anvendes her først et eksempel fra dimensionen om 
tilgængelighed. Først et eksempel på en kommunikativ spejling i artiklerne: Arkivfolk og 
borgere har italesat forventninger om, at byhistorien skal være tilgængelig. Direktøren i Den 
Gamle By besvarer gennem en kommunikativ spejling, at byhistorien nu bliver samlet og giver 
også sine eksempler på, hvorledes han forestiller sig forventningen om tilgængelighed bliver 
opfyldt i Den Gamle By:  
 
- ”[…] visionen skal være at gøre Aarhus’s historie vedkommende og tilgængelig for alle […]”.189 

- ”[…] repræsentanter for lokalarkiverne frygter, at det bliver dyrt og vanskeligt at få adgang til billederne, 
hvis de opbevares i Den Gamle By. […] Jeg forventer, at vi etablerer et center, hvor forskere og andre kan 
benytte Den Gamle Bys bibliotek, der rummer flere end 100.000 bind, museumsregistreringen, som 
omfatter ca. en million genstande, og de store billedsamlinger, siger [museumsdirektøren i Den Gamle 

By]”.190 
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 “Flytningen vil ifølge kulturrådmand Marc Parea give Bymuseet et tiltrængt løft. Bymuseets nuværende bygning i Carl 
Blochs Gade sælges og pengene fra salget går til at styrke bestræbelserne på, at Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad 
2017”, Forsideartikel, ”Bymuseet flytter i Den Gamle By”, journalist Jeppe Rafn, Lokalavisen Aarhus, 17. September 2010, 
s.1 
189

 Kommentar, ”Aarhus fra vikingetid til nutid”, museumsdirektør Den Gamle By Thomas Bloch Ravn, JP Aarhus, 2. marts 
2011, s. 8 
190

 Forsideartikel, ”Kamp om de gamle billeder”, redaktør Jens Kaiser, 27. marts 2011, JP Aarhus , s. 1 
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Han spejler altså gennem sin italesættelse af fremtiden for byhistorien og billedsamlingen de 
forventninger, som har været italesat af andre i medierne. 
 
Dernæst et eksempel på en italesat aktionsspejling, hvor der beskrives af nogen har spejlet 
forventninger til museet gennem deres handlinger. F.eks. beskriver journalisterne, hvordan 
byens politikere besvarer forventningen om tilgængelighed til byens billeder med en konkret 
handling. Det refereres nemlig, at der efter kritisk debat om byens billeder, så viser politikerne 
handling ved at nedsætte en arbejdsgruppe om emnet, for: 
 
 -  ”[a]rbejdsgruppen skal sikre, at billedsamlingen er tilgængelig for borgerne”.191 

 

Et andet eksempel på en italesat aktionsspejling handler også om politikerne, der beskrives at 
reagere på baggrund af en forventning om, at Bymuseet er faglig kompetent: 
 
- ”[…] [Kulturrådsformanden] fremlagde tirsdag aften en rapport for kulturudvalget, der opstiller fire 

muligheder for museets fremtid. […] Rapporten er et resultat af det tidligere byråds bekymring for 

Bymuseets faglige niveau.”192 
 

Der italesættes også aktionsspejling, selvom en forventning ikke mødes, for som det fortælles, 
så medfører det en reaktion hos politikere, da  
 
-  “[Bymuseets direktør] meldte ud, at museet manglede 10-12 millioner kroner for at kunne realisere den 

permanente udstilling, som af samme grund blev udsat på ubestemt tid. Den melding fik for alvor 

politikerne op af stolen.” 193 

 
Her er den italesatte aktionsspejling til stede, idet journalisten begrunder, at politikerne 
reagerer, fordi politikerne handling viser deres forventning om, at Bymuseet skal have en 
permanent udstilling.  
 
Fælles for begge former for spejling er altså en lydhørhed overfor forventninger.  
 
 

12.8 Konklusion 

Analysen af mediedækningen af Bymuseet viser, at spejling italesættes til at være til stede på 
følgende måde: Det kan være på grund af et pres, som kommunikativ spejling, der svarer på 
                                                        
 
191

 Læserbrev, ”Diplomatisk løsning på billedarkivs placering”, rep. for lokalarkiv, Henrik Havbæk Madsen og Søren Willumsen, 
Stiftstidende, 23. juni 2011, s. 11 
192

 Ibid. 
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andres forventninger eller som aktionsspejling, der gengiver et handlingssvar på (eget) 
forventningspres.  
 
Spejling kan vise sig som en gentagelse, hvor en journalist gentager det andre artikler har 
udtrykt eller genoptrykker samme indhold.  
 
Spejling kan også være en slags videreudvikling af forventninger. Med det mener jeg, at den 
synlige aktør udvikler en allerede italesat forventning eller beskrivelse af museet og ’bruger’ 
den i sit eget ærinde. F.eks. kan man påstå, at Bymuseets museumsinspektør spejler en 
redaktørs forventning om, at museet skal finde sin rolle i byen, ved i sit interview194 at påpege 
museets relevans for byens borgere. Museumsinspektøren illustrerer dermed sit svar gennem 
en fortolkning af forventningen. Et andet eksempel på en sådan videreudvikling er en avis’ 
anvendelse af Kulturstyrelsens nationale brugeranalyse med opgørelse over besøgstal, som 
anvendes til at udpege, hvilke museer i byen, der er tabere og vindere. Her spejler journalisten 
journalisterne forventningen om, at Bymuseet skal tiltrække flere besøgende gennem en 

fortolkende genfortælling: ’se selv de ligger sidst’195.   
 
Måske kan man med rette tale om spejling, som et led i at stakeholdere påvirker hinandens 
positioner i forhold til Bymuseet. I hvert fald har medieanalysen vist, at der i mediernes 
dækning er en mangfoldighed af stemmer, hvor nogle forventninger tilsyneladende gennem en 
spejlingsproces, høres tydeligere af andre stakeholdere. Medieanalysen kan ikke sige noget om, 
hvorfor nogen og noget spejles mere eller mindre end andet. Men jeg mener at have vist, at 
spejling kan være et begreb som illustrerer, at synlige aktører i de lokale medier påvirker 
hinandens italesættelser af Bymuseet. Aviserne bringer deres ’svar’ og tydeliggør dermed 
dynamikker mellem stakeholdere.  
 
Altså er der her tale to forskellige niveauer af dynamik:  
 a) medierne viser eksempler på dynamik, hvor nogle taler til og med hinanden gennem ’svar’, 
og b) medierne beskriver spejlingsprocesser af forventninger gennem den måde, som de  
italesætter synlige aktører i medierne. 
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 Artikel (interview med Bymuseets museumsinspektør), ”Kend din historie og bliv beriget”, journalist Marianne Eilertsen 
Balslev, Stiftstidende, 12. juni 2011, s. 8 
195

 Dette ses også i Leder, ”Museumslisten”, redaktør Jens Kaiser, 6. juni 2010, JP Aarhus, s. 18 
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13. Diskussion af sammenhænge på tværs af de tre delanalyser 

Vi har nu set Bymuseet beskrevet fra tre forskellige vinkler. De tre delanalyser har opfyldt 
første del af afhandlingens formål, som går ud på at beskrive forventninger til Bymuseets 
opgave og funktion. I dette kapitel vil resultaterne på tværs af de tre delanalyser blive 
diskuteret, med henblik på at belyse den sidste del af afhandlingens overordnede formål: 
hvorledes organisationsidentitet forhandles og er under indflydelse af dynamik mellem 
stakeholdere og deres opfattelser af organisationslegitimitet for et lokalt museum. 
  
Derfor vil dette kapitel fremlægge og diskutere sammenhænge og sammenfald mellem de tre 
analyser i forhold til udvalgt teori i afhandlingens teoretiske del. Kapitlet inddrager 
afhandlingens teori i det omfang, den kan relateres til rollebegrebet, hvor det kan forklare 
samspillet mellem de tre delanalyser eller centrale pointer fra de enkelte delanalyser.  
 
Først  fokuseres på, hvorledes resultaterne i de tre delanalyser er udtryk for stakeholderes 
forhandling af Bymuseets organisationsidentitet på tværs af resultaterne i de tre delanalyser. 
Dernæst diskuteres hvorledes stakeholdere danner og konstruerer Bymuseets 
organisationsidentitet gennem rollebeskrivelser. Det vil heraf fremgå, at rollebeskrivelser mere 
står som udtryk for variation i opfattelser af museets rolle, end det viser dynamikker i, hvordan 
stakeholderes opfattelser ændrer sig. Det tredje afsnit sammenkobler rollebegrebet med de 
former for legitimering, som jeg mener kan ses aktiveret i respondenternes italesættelser af 
museet. I fjerde afsnit vises en arenatilgang med særlig fokus på mediernes betydning. Det 
femte afsnit sammenkobler spejlinger af respondenternes italesættelser af museet, som er 
relateret til forskellige former for legitimitet. Dette leder frem til at diskutere, hvorledes den 
fremlagte teori kan forklare de måder, hvorpå refleksioner fra omgivelserne ses at indvirke på 
Bymuseets selvopfattelse i et afsnit, der kaldes organisationens indre dialog. Endeligt afsluttes 
med en, for mig, overraskende pointe om de vidende stakeholdere.  
 

13.1 Stakeholderes forhandling af Bymuseets organisationsidentitet 

Når vi ser på eksempler af, hvordan Bymuseets identitet står til forhandling - på tværs af de tre 
delanalyser - mellem de forskellige interne og eksterne stakeholdere, træder der navnlig fire 
centrale emner frem: 
 
 a) Sammenligninger mellem Bymuseet og øvrige museer i Aarhus 
For det første er det tydeligt, at stakeholdere (såvel i medieanalysen som i den interne og 
eksterne analysedel) sammenligner Bymuseet med de andre kulturhistoriske museer i byen. 
Deraf fremgår det, at museernes relationelle status, forstået som en ”ordering or ranking” 
(Deephouse og Suchman 2008: 59, se afsnit 7.4), er et forhandlingspunkt mellem stakeholdere 
omkring museet. Internt er de ansatte bevidste om, at eksterne stakeholdere vurderer og 
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sammenligner de kulturhistoriske museer196, og man beskriver f.eks. at Bymuseet specielt blandt 
kulturfolk i byen har en lav stjerne, og at lokale generelt foretrækker Den Gamle By. Som vi så i 
legitimitetskapitlet (kap. 7), kan der ifølge Bitektine (2011) være høj synlighed i 
statusvurderinger. Det understøttes af delanalysens resultater, idet der f.eks. i den eksterne 
analyse og i medieanalysen er flere statussammenligninger af de kulturhistoriske museer i 
byen. Her tænkes bl.a. på avisartiklen ’Museumslisten’197, der tydeligt ranker byens museer198, 
men også i andre artikler og ledere er der sådanne sammenligninger. Synligheden af 
statusvurderinger er også til stede i analyseresultaterne på den måde, at de gentages af både 
interne og eksterne stakeholdere. Bymuseets interne opfattelse af, at man har et dårligt image 
relateres f.eks. også til statusvurderinger, jf. den interne dimension ’negativ kritik’, hvor 
følgende citater indgår: ”Altså Bymuseet har bare et dårligt image, som nogen der ikke kan finde ud af 
noget.” (Ri2: 74) og  ”Det har været ét af kritikpunkterne - fra kommunens side - det var at, at der ikke 
var nogen ordentlig skoletjeneste.” (Ri7: 188). Deraf kan der argumenteres for, at man internt 
italesætter, at andres statusvurderinger baserer sig på moralsk legitimitet (jf. Suchman i 7.9) idet 
de på museet oplever, at der eksternt diskuteres, hvorvidt museets handlinger er de rigtige.   
 
b) Sammenligninger mellem tidligere direktør og aktuelle direktør 
Et andet element, som også træder tydeligt frem af den eksterne delanalyse og medieanalysen, 
og som kan anskues som et forhandlingspunkt, er sammenligninger mellem den tidligere 
direktør og den nuværende direktør for Bymuseet. Både politikere og samarbejdspartnere 
fortæller i den eksterne analyse, at det forhold, at de har haft personlige møder med museets 
direktør, har præget deres opfattelse af museet. De eksterne stakeholdere forhandler gennem 
sammenligninger og vurderer, hvorvidt den nuværende direktørs kvaliteter lever op til den 
tidligere direktør. Omvendt er de interne stakeholdere langt mere positive i deres beskrivelser. 
Det, at man eksternt vurderer den tidligere direktør højere kan forklares med udgangspunkt 
personlig legitimitet (lederens karisma, jf. Suchman 1995). Det beskrives også, at kulturfolk har 
vurderet den nuværende direktør i forhold til moralsk legitimitet, idet en samarbejdspartner 
f.eks. refererer til en tale som af kulturfolk blev bedømt som ”dårlig stil [… og det forkerte 
fokus fik] kæden til at hoppe af for rigtig mange.” (Res26: 637) Vurderinger af museets direktør 
og statussammenligninger med den tidligere direktør er altså et tydeligt emne i den eksterne 
konversation om museet.  
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 Hvilket de også gør f.eks. jf. dimensionen ’Sammenlignes med andre museer’, hvor en embedsmand betegner Bymuseet 
”et museum der har haft svært ved at, […] at skaffe de ekstra midler som de andre museer er rigtig dygtige til at skaffe - til at 
få nogle, nogle gode og markante udstillinger”. (Repe22: 541). 
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 Leder, ”Museumslisten”, redaktør Jens Kaiser, 6. juni 2010, JP Aarhus, s. 18 
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 I lederen står der: ” der er forskel på top og bund blandt museerne i Aarhus. Det er ikke overraskende, at Den Gamle By og 
Moesgård Museum topper listen. Begge har i en årrække markeret sig med spændende og varierende udstillinger. I bunden 
ligger Bymuseet, som ikke er slået igennem” (Ibid.) 
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Flere eksterne stakeholdere fremhæver direktørens positive personlige egenskaber og påpeger 
museums-interne problemer med den tidligere leder. Alle stakeholderes forventninger til den 
nye direktør (og dermed også til museet) sættes i forhold til deres kendskab til den tidligere 
direktør, og der opleves stor forskel mellem de to. På den måde ses vurderinger af museets 
direktør og statussammenligninger med den tidligere direktør som et tydeligt emne på tværs, 
og særligt i den eksterne konversation om museet. 
 
c) Vurderinger af Bymuseets aktivitetsniveau.  
Et tredje element, der meget tydeligt forhandles blandt stakeholderne, handler om museets 
aktivitetsniveau. På tværs af eksterne stakeholdergrupper i den eksterne analyse og i 
medieanalysen er der mange beskrivelser af, at der sker for lidt.  
Af den eksterne analyse fremgår det f.eks., at en borger sætter skiftende udstillinger som et krav 
i forhold til, om man vil besøge museet199. En konkurrent mener, at Bymuseet har et image, som 
et ”et sted, hvor der ikke sker noget” (Rek32: 832). De eksterne stakeholdere forventer, at 
Bymuseet fremviser udvikling og aktivitet, dels i forhold til udstillinger og miljø, men også i 
forhold til at være en aktiv del af lokalsamfundet200. Som vist i medieanalysen kobler skribenter 
i de lokale medier det oplevede aktivitetsniveau sammen med mulighederne for udvidelse med 
et stadsarkiv. En redaktør i medieanalysen bruger aktivitetsniveauet som forklaring på, hvorfor 
museet blev lukket. Internt på museet, er man klar over, at folk udenfor museet mener, at der 
sker for lidt, men at der også er tale om eksterne stakeholderes urealistiske forventninger201. En 
museumsinspektør fra Bymuseet citeres i medierne for, at formidlingsformen i en bestemt 
udstilling vil ændre sig løbende202, og giver dermed et tegn til omverdenen om, at man ’hører’ 
ønsket om aktivitet. Aktivitetsniveauet er med andre ord et emne, der forhandles på tværs af de 
tre delanalyser.  
 
d) Issues omkring udstillinger og formidling. 
Endelig kan der også identificeres en række andre centrale issues for Bymuseet, hvor Bymuseet 
gennem tiden ikke har levet op til forventninger fra de eksterne stakeholdere. Det drejer sig 
f.eks. om antallet af særudstillinger, antallet af publikum og museets formidlingsform. Der ses 
fra eksternt hold på, om museet har holdt, hvad de lovede i forhold til de konkrete issues (jf. 
redaktøren, der noterer, at Bymuseet nu endelig afholder et debatarrangement, og at man 
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 ”[v]i går ikke bare derned, bare fordi at det er Bymuseet. De skal have en særudstilling” (Reib16: 424) 
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 ”[Erhvervsarkivet har] et levende aktivt miljø”, Artikel, ”Fortidens fremtid til debat”, redaktør Jens Kaiser, JP Aarhus, 16. 

september 2010, s. 16 
201

 ”[Der er]en tro, måske, hos nogle embedsmænd og politikere på, at et sådant lokalt kulturhistorisk museum bestandigt kan 

levere nye lokale udstillinger, med de ressourcer man har.” (Ri7: 191). 
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 ” vi regner da med, at der løbende skal ske noget med udstillingen -  i hvert fald med hensyn til formidlingsformen”, Artikel, 

”I de gamle fabrikshaller, journalist Nils Würstenfeld, Aarhus Onsdag, 29. december 2010, s. 52 
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blandt eksterne genfortæller historien om, at Bymuseets direktør måtte ud at fortælle, at man 
ikke kunne levere basisudstillingen til tiden).  
 
Basisudstillingen er et særligt centralt issue. Her er det også tydeligt, at issuet også påvirker 
indadtil, idet de ansatte bedømmer sig selv, at de ikke er tilfredse med resultatet, for de også 
gerne selv ville have en bedre, større, flottere udstilling. En ansat siger, at ”det ligger i luften, folk 
venter på den [basis]udstilling” (observationer maj 2010). Museets samarbejde med BIG huskes 
internt som et nederlag, der stadig sidder i organisationen. Eksternt huskes og refereres dét 
projekt også af mange. Big-projektet italesættes som udtryk for Bymuseets høje 
ambitionsniveau. Som en embedsmand fortæller det, var BIG-projektet ”et meget ambitiøst 
projekt med vand der løb igennem bygningen, og jeg ved ikke hvad, og nogle tematiske nedslag 
i Aarhus bys historie” (Repe22: 543). Måden man tolker issuet på, er dog forskelligt. Internt 
fortælles det, at det var muligt at gennemføre projektet, hvis der havde været eksterne fonde, 
som ville finansiere det. Eksternt fortælles det af flere respondenter, at projektet døde samme 
aften det blev præsenteret og en af byens andre museumsdirektører siger: ”Jeg kan huske 
dengang, da de der planer var der [BIG-projektet] og jeg tænkte, bevar mig vel!” (Rek32: 832). 
Museets søger gennem sit høje ambitionsniveau at finde den særegne identitet, som de mener 
de mangler (jf. de interne analyses dimension ’Ikke særlig nok’), og dette forhandles altså også 
mellem stakeholdere, der vurderer museets forsøg på at udvise dette særlige.  
 

13.2 Forhandling af issues blandt stakeholdere i en politisk arena  

Som det er vist ovenfor, er der forhandling blandt stakeholdere på tværs i de tre delanalyser af 
Bymuseets vurderinger og issues. I stakeholderteorikapitlet identificerer jeg to forskellige 
måder at tilgå stakeholdere fra et dynamisk perspektiv indenfor issuestilgangen (5.3.2) nemlig; 
en strategisk (Rolof 2007) og en deskriptiv måde (Luoma-aho og Paloviita 2010). Her anvendes 
den deskriptive tilgang. Fra teorien om krisekommunikation, som er relateret til issues, 
beskriver Frandsen og Johansen (2007) dynamiske stakeholdere med den retoriske arenas blik, 
som kan illustrerer de forskellige aktører og de stemmer, der træder ind i den retoriske arena, 
som åbner sig omkring diskussionen af Bymuseet. Luoma-aho og Paloviita (2010) (se figur 9, s. 
53) arbejder også med en arenaforståelse, men denne er centreret omkring issues, snarere end 
omkring aktører og stemmer.  
 
I det følgende vil jeg vise, hvordan forskellige aktører og issues kan kombineres indenfor en 
arenatilgang.  
I medieanalysen trådte det frem, at Bymuseet er en synlig aktør i forhold til forventningen om 
aktivitet og udstillinger med kalenderomtaler af udstillinger og arrangementer, 
ekspertudtalelser og omtale af nye udstillinger. Men det var også et af resultaterne fra 
medieanalysen, at Bymuseet ikke er en synlig aktør i forhandlinger om de centrale issues, fordi 
Bymuseet fremstår, som en næsten tavs profil i de lokale medier, fordi museet ikke deltager i 
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mediedebatten om billedsamlingen eller om andre af de emner, hvor Bymuseet nævnes af 
andre stakeholdere. Luoma-aho og Paloviita (2010) argumenterer for, hvorledes organisationen 
kan kommunikere sin holdning og forsøge at påvirke andres holdning til debatten i forskellige 
sfærer (Kap 5. s. 54). Bymuseet var aktiv i en politisk indflydelsessfære203 for at påvirke eksterne 
stakeholderes holdninger omkring museets issues. De eksterne stakeholdere beskriver dette på 
følgende måde:   
 
1) Bymuseet forsøger at påvirke eksterne stakeholdere ved at fortælle den gode historie: En af 
de eksterne stakeholdere (en embedsmand) fortæller, at museets direktør ringer med 
mellemrum og fortæller den gode historie, men samlet set er det ikke lykkedes direktøren at 
rykke embedsmandens holdning til museet, fordi det er mere vigtigt, at museets bygning var 
fyldt både med mere udstilling og publikum (Repe23: 576). Embedsmandens eget billede af 
museet betyder altså mere end kommunikation omkring det, måske fordi der er tale om et 
markant forventningsbrud eller en legitimitetskløft (Sethi 1975). På den måde inddeles issues i 
forhold til det største forventningsbrud. Den rangorden er også med til at svare på, hvilke issue-
arenaer der er de vigtigste for museet at deltage i (Luoma-aho og Paloviita 2010).  
 
2) Issues bliver på den politiske arena også forhandlet i face-to-face forhandling i en politisk 
proces: Bymuseets ledelse havde søgt foretræde i Byrådets kulturudvalg og en politiker 
beskriver den politiske sfære som et vanskelig kommunikationssituation: Politikeren peger på, 
at museets face-to-face kommunikation om de centrale issues ikke har forbedret museets 
standing: ”- Ja, den [kommunikationen] har ikke altid været lige god, og det er lidt usædvanligt” 
(Repe25: 611). Men kritikken i de lokale medier har betydet, at museet har været presset og i 
forsvarsposition; ” fordi at der har været nogle kritikpunkter, som så er blevet rejst i pressen, og 
så skal de efterfølgende forsvare sig, og det er en skidt situation at komme ind i.” (Repe25: 611). 
Dermed er der i casen også en sammenhæng til medieanalysen, fordi han omtaler, hvordan 
Bymuseet presses af medieomtalen til at svare på kritikken i den politiske arena. Det italesættes 
dermed, at andre stakeholderes position i medierne har betydning for, hvordan Bymuseet 
agerer overfor politikere. Medieanalysen og den eksterne analyse viser også sammenholdt, at 
mediernes dækning af Bymuseet har påvirket politikere og andre stakeholdere opfattelser af 
museet.  
 
 

 

 

                                                        
 
203

 Jf. Bymuseets ledelse søgte foretræde for Kulturudvalget og fremlagde deres beviser for, at besøgstallet på Bymuseet var 
højt i forhold til andre museer, og at Bymuseet fik færre penge pr. indbygger sammenlignet med andre bymuseer (jf. interview 
med bestyrelsesformanden (Ri7) og en politiker (Repe25: 612)  



 

 

326 

13.3 Identifikation af museets opgave og funktion gennem rollebeskrivelser  

Rollebeskrivelser viser variation i stakeholderes forventninger til Bymuseet rolle og funktion (jf. 
kap. 10, tabel 24). De står som nogle dialogpunkter i en forhandling mellem interne og eksterne 
stakeholdere. Rollebeskrivelser viser forskellige identitets-forlangender fra stakeholdere. I den 
eksterne analyse trådte der fem tydelige roller frem, nemlig at museet forventes at være en 
hjælper, der opsamler og bevarer byens historie, en publikumsmagnet, en debattør, en 
identitetsskaber og endelig den oftest italesatte forventning, at museet skal være en formidler. 
Det er altså en måde at vise, hvordan stakeholdere trækker i den opfattede og ønskede 
organisationsidentitet i forskellige retninger.  
 
De fem identificerede rollebeskrivelser er eksempler på tydeligt italesatte forventninger blandt 
de eksterne stakeholdere til Bymuseets opgave og funktion. Man kan måske sige, at de fem 
rollebeskrivelser er en form for master-roller for de eksterne stakeholdere (jf. Deaux og Burke’s 
begreb om master-identities, 2010: 318), der kan være styrende i forhold til, hvad der forventes af 
en organisation, og dermed betegner de roller, som organisationen forventes at kunne udfylde. 
De fem rollebeskrivelser kunne ved en anden form for analyse sættes ind i et rollehierarki, men 
afhandlingens kvalitative analyse medtager ikke dette aspekt, idet det vil kræve en optælling af, 
hvor meget hver enkelt er synlig. Det er imidlertid klart, at det er rollen som formidler, der står 
øverst i de eksterne stakeholderes forventningshierarki. Af den interne analyse fremgår det, at 
museet som formidler også er en central forventning, der præger de interne stakeholderes 
forventninger til museets rolle og funktion. Blandt de ansatte er der således enighed om, at 
museets vigtigste opgave er at formidle byhistorien. Imidlertid er der forskel i måden, de 
interne og eksterne fortolker rollen på, og det fremgår bl.a. af de begrundelser, der fremføres: 
 
- For politikere er rollen som formidler især vigtig, fordi en god formidler ville kunne tiltrække 
et højt publikumstal. Men også fordi politikere med stolthed ville kunne vise museets fortælling 
om Århus frem for deres gæster.  
- For embedsmænd synes formidlerrollen vigtig med henvisning til at antallet af udstillinger og 
publikum indgår i kommunens aftaler med museet, og at man ønsker, at kulturkroner 
udmøntes i flest og bedst mulige tilbud til byens borgere og turister. Museet bør i øvrigt 
samarbejde med byens øvrige museer om formidling med forskningen som grundlag.  
- Redaktørerne på de lokale aviser vægter, at museet er formidler på en måde, som skaber debat 
om byens historie og udvikling, så der skabes interessant indhold, der kan skrives om i 
aviserne.  
- Særligt for samarbejdspartnere indebærer formidlerrollen, at museet agerer synligt og aktivt i 
lokalområdet, og at Bymuseet er stedet, hvor al viden om byhistorien kunne samles.  
- Konkurrenterne italesætter tydeligt, at formidlingen skal vise de særlige karakteristika om 
Århus, og at det er vigtigt at museet formidler, hvordan Århus tydeligt er anderledes end andre 
byer og at museet viser det, som borgerne kan være stolte af.   
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- For borgere på gaden er formidling lig med udstilling og samling af byens historie, hvor 
museets formidling af byen er ansigtet udadtil.  
- De besøgende fortæller om vigtigheden af tilgængelighed til byhistorien og om at kunne se sig 
selv og deres egen historie i museets udstilling. Udstillingen skal vise byens hastige udvikling 
og husker dem på det, de ellers havde glemt.  
- For museets ansatte er formidlerrollen vigtig af to grunde. For det første, fordi man som 
museum skal opfylde museumsloven. For det andet, fordi man ved at varetage anderledes 
formidlingsformer vil kunne adskille Bymuseet fra andre museer og derigennem bidrage til 
faglig udvikling, tiltrække besøgende og mere positiv opmærksomhed og opbakning til museet. 
De ansatte er tillige klar over, at eksterne stakeholdere venter på basisudstillingen og udtrykker 
tydeligt, at de også selv finder udstillingen utilstrækkelig.  
 

13.4 Organisationens indre dialog 

Bymuseets medarbejdere danner selvpåstande og synliggør gennem rollebeskrivelser 
forhandlingen mellem interne og eksterne forventninger i en indre dialog, som jeg her vil 
forklare.  
 
Med Social Identity Theory’s rollebegreb opfattes roller som udtryk for forhandlede identiteter 
(Stets og Burkes, 2000: 229). Gennem identifikationer af roller illustreres betydning, 
forventninger og de ressourcer, som forbindes med en rolle. Stets og Burke definerer, hvorledes 
rollebegrebet kan udtrykke en forventningsproces. De taler her om sådanne rolleepisoder, som 
allerede nævnt i teorikapitlet:  ”A role episode then, is a continuous cycle of sending, receiving 
and responding to behavioural expectations that are used to evaluate the actions of any person 
occupying a given organizational office or position; in other words role provides a set of social 
expectations or normative behaviours that prescribe how an agent should occupy a social 
situation, position or status level” (Stets og Burke, 2000: 225). Identifikation af roller signalerer 
altså, hvordan et individ burde handle. Identitetsteori om individet kan overføres til 
organisationer (Hatch og Schultz, 2004: 378).  
 
En rolleepisode består af fire faser: Forventninger til en bestemt (rolle)position, kommunikation 
om forventningerne, omfattede forventninger om rolle og endelig rolleadfærd.  
Når museet italesættes som formidler, er der i den eksterne analyse kap. 10 (tabel 24, s. 282) vist, 
at der er variationer i stakeholderes måde at italesætte deres forventninger til Bymuseets rolle 
og funktion. I den eksterne analyse er vist, at der er fem tydelige rollemærkater af museet fra 
eksterne stakeholdere. Rollebeskrivelser viser identitetsforlangender fra stakeholdere og de 
danner fem roller. De forskellige stakeholdergrupper italesætter rollerne forskelligt og tillægger 
altså disse både forskellige betydninger, forventninger (moralsk legitimitet) og ressourcer 
(udbyttelegitimitet). De eksterne stakeholderes rollebeskrivelser viser, hvordan eksterne 
stakeholdere trækker i den ønskede organisationsidentitet for museet på forskellig vis. Når vi 
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ser på den interne analyse og ser på, hvordan de forstår formidlerrollen, så adskiller de sig fra 
de eksterne ved at italesætte museets selvstændige forskning som et mere tydeligt 
udgangspunkt for at formidle end de eksterne stakeholdere. Der er også eksterne stakeholdere, 
som omtaler forskning, men det er tydeligt, at de interne stakeholdere presses af såvel deres 
egne forventninger som eksterne forventninger. Bl.a. derfor oplever de ansatte, at de både skal 
forske og formidle og opfylde publikums ønsker om oplevelsesøkonomiske tiltag (som er et 
udbytte, de ikke deler), mere IT i udstillingen (som de ikke har råd til) og egne forventninger 
om selvstændig forskning (som de ikke har tid til). Dermed skabes et forventningspres ind i 
organisationen i forskellige retninger. De skal altså melde sig ind i mange roller på en gang og 
også nogle, som ikke stemmer overens med deres personlige identitetskrav (f.eks. bestemte 
former for oplevelsesøkonomi), og som er langt fra, hvad de oplever er realistisk (mere 
forskning og IT). Hvis der er for langt imellem rolleidentiteters krav, så kan det ifølge Stets og 
Burkes lede til frustration og ubalance hos individet (2000: 229). Kategoriseringer har for 
individet to funktioner; dels ordner de individets omgivelser og de andre ud fra kategorierne, 
dels definerer individet sig selv i forhold til omgivelserne (hvad man f.eks. ikke er) (Ashforth og 
Mael 1989). Individet identificerer altså også sit medlemskab af ind- og ud-grupper. De ansattes 
kategorisering af, hvilken gruppe de tilhører medfører altså også en bestemt fortolkning af 
formidlerrollen. Men de ansattes selv-kategorisering udfordres af eksterne og interne 
forventninger til formidlerrollen. Hvilken formidlerrolle er den rigtige, og hvor hører man mest 
til som formidler? De ansatte hører de andres sammenligninger med Den Gamle By, som 
mange foretrækker.  
 
Rolleforventninger kan som vist ovenfor forstås som et procesbegreb. Stets og Burkes forklarer, 
at roller, altså f.eks. formidler, debattør osv., fremtræder for individet i et synlighedshierarki. 
De højst placerede roller i hierarkiet vil ofte blive udspillet uafhængigt af situationen, og den 
man ’plejer at være’ fungerer som selv-verificering og vil være højt placeret i individets 
rollehierarki. Dette hierarki handler om, hvilken rolle individet typisk vil enacte i situationer, 
hvor individet vurderer at mere end én rolle er hensigtsmæssig. Den valgproces vil blive 
påvirket af, at den øverste rolle som formidler, der ’trækkes’ i af både interne og eksterne 
forventninger, og som man internt vurderer ikke alle kan opfyldes. Man kan altså både vælge at 
være formidler på mange måder, men man vil være tilbøjelig til at vælge den fortolkning af 
formidlerrollen, som man plejer, på grund af dens høje placering i individets hierarki og det, at 
fortolkningen fungerer som selvverificering for individet (Deaux og Burkes, 2010, Stets og 
Burkes 2000). I museets arbejde med den basisudstillingen ses det, at man forsøger at arbejde 
anderledes end andre museer og end hvad man plejer. Museet søger derigennem at skille sig ud 
og opnå medlemskab af gruppen af accepterede og legitime museer, der har skilt sig ud fra 
andre (jf. dimensionen ’ikke særlig nok’). Men organisationen har været under eksternt politisk 
pres (bl.a. via flere kommunale analyse) og kritik (især kritik i en offentlig sfære, medierne). De 
ansatte spejler og konverserer om sig selv gennem de andres blik (jf. den interne analyse). Man 
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fortæller om de kritiske eksterne stakeholdere, og man føler sig uretfærdigt behandlet. Man 
mener, de andre har urealistiske forventninger til, hvad der kan lade sig gøre for den økonomi, 
et mindre museum har, idet det ikke er det samme, som de større museer. Uforløste 
forventninger, der både er relateret til den enkelte rolle og til mængden af roller, som museet, 
også ifølge loven, skal udfylde (de fem pinde), skaber den sårbarhed som museets ansatte taler 
om, fordi der er så mange, der kan sætte spørgsmålstegn ved museet (jf. den interne 
delanalyse). Organisationen opleves at være i fare på flere måder: ”man møder ind hver 
morgen og er bevæbnet til tænderne” (Bilag 20, afslutning på Bymuseet: 290-291), ”økonomien 
var umådelig begrænset” (Ri7), man kigger sig over skulderen efter ny potentiel mediekritik (jf. 
intern analyse s. 211).  
 
En organisation består af mennesker. Mit indtryk fra at følge museets opbygning af udstillingen 
”Af Lyst eller Nød”, blev det klart, at de ansattes planer for udstillingen ikke kunne 
gennemføres som planlagt (f.eks. måtte man opgive en introduktionsfilm, som man havde 
brugt meget tid på at udvikle, jf. dimensionen ’bedre økonomi og mere politik opbakning’ i den 
interne analyse). De ansatte følte de havde prøvet alle tiltag uden at opnå forståelse for deres 
situation (jf. 10.7.5 ’Resonans’ i den interne analyse). Bymuseet var forståelig stresset og kørt 
træt i uforløste forventninger fra sig selv og andre, kritik og dårlig økonomi. Sammenfaldet af 
mange forventninger er med til at skabe organisationens oplevelse befinde sig i et urealistisk 
forventningsfelt. Altså spændet (forskellen) mellem ambition (Bymuseet har et højt 
ambitionsniveau, som bemærkes af både interne og eksterne stakeholdere)204 og realistiske 
forventninger (der bl.a. dannes på baggrund af, hvordan museet hidtil har klaret sig, f.eks. BIG-
projekt som nederlag) bliver for højt, og der skabes et stort pres på organisationen. Det får 
betydning for museets selvtillid205.  
 
Sammenfaldet af de mange forventninger er med til at skabe organisationens oplevelse af at 
være i et urealistisk forventningsfelt. Den tilstand påvirker organisationens evne til at agere lige 
så emergent og hurtigt, som de ville kunne gøre, hvis der var organisatorisk overskud. Albert 
og Whetten taler her om, at organisatorisk sundhed i lignende situationer påvirkes (1985: 94) 
Bristede forventninger til, hvordan museet burde være f.eks.: - mere særegent, have mere 
forskning, en større basisudstilling, og være et museum, man kan være stolt af (både som 
århusianer206 og som ansat207) får betydning for stakeholderes selv-vurderinger. Vurderinger af 

                                                        
 
204

 Ambition, kan også indeholde forventninger til fremtiden. 
205

 Jf. Scott og Lane (2007), der introduceres i kap. 6 om organisationsidentitet, afsnit 6.4.5.   
206

 ”[Museet skal vise] noget af det som gør folk stolte, glade […]. (Rek33: 871) 
207

 Fra den interne analyse: Endelig også en form for indadvendt ansvarlighed, der går på medarbejdernes faglige stolthed: 

”hvis du samler nogle gode genstande sammen, og det lykkes […] at få vist en udstilling med et godt sammenhængende tema. 

Det kan jo godt være en stor tilfredsstillelse i sig selv, også [selvom] at publikum måske ikke vælter ind for at se.” (Ri6: 149).   
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museets ’selv’ er meget tydelige i alle stakeholdergrupper. Det favner rollebegrebet, idet der 
som gennemgået i figur 15, s. 102, så kan skelnes mellem interne og eksterne selv-påstande, 
fordi der skelnes mellem organisationens identitet og organisationens socialt skabte ’selv’ (jf. s. 
98). Selvpåstande anvender jeg derfor som begreb, der skabes mellem organisationens ’jeg’-
billeder og ’mig’-billeder. En måde, hvorpå selvpåstande fra organisationen og de andre kan 
træde er altså gennem rollebegrebet.  
 
Dermed mener jeg at have vist, at roller som social identitet beskriver dels organisationens og 
andres ’selv-forståelser’ af organisationen og interne og eksterne forventninger til museets 
handlinger.  
 
Organisationsidentitet fremhæves at være holdbar, permanent og stabil over længere perioder 
både i tidlige forståelser (Albert & Whetten 1985) og i senere dynamiske forståelser af 
organisationsidentitet (Pratt 2012, Albert og Whetten 2006). Den pointe genfindes ifølge Gioia et 
al. også (2013: 136) i institutionel teori, hvor organisationsidentitet også forstås som noget ret 
stabilt på grund af strukturel inerti og institutionelt pres. Gioia et al. påpeger endvidere, at folk 
udefra ’belønner’ en vedvarende organisationsidentitet med legitimitet. Andre mener, at der er 
bestemte identitetskoder for, hvorledes en organisation er prototypisk (nok) for sin kategori, og 
sådanne koder fastholder også organisationens identitet. Opfyldelse af rolleforventninger fra 
omgivelserne er med andre ord med til at give legitimitet. På den måde kan eksterne 
prototypiske identitetsidealer være med til fastholde organisationsidentitet, som det der er 
forudsigeligt, forventeligt og indenfor rammerne af normen af det at være et Bymuseum. Når 
Bymuseet, som vi så i den eksterne analyse, beskrives som et museum, der ikke passer ind i den 
skabelonen fra byens andre museer, er det fordi, at de ikke højere grad udfylder den vigtige 
formidlerrolle mere i overensstemmelse med de eksternes begrundelser for rollebeskrivelsen 
som formidler. For de interne stakeholdere er det sammenstødet (jf. spænding s. 208, intern 
delanalyse) mellem det, de ønsker at være som formidlere, og det de oplever at være, der 
skaber et internt pres, som forstærkes af det ydre pres. En samtale mellem organisationens ’jeg’ 
og ’mig’ danner dermed løbende organisationens opfattelse af identitet.  
 
De interne stakeholdere var påvirkede af den kritik, som museet var genstand for. Det 
skubbede til en negativ spiral, hvor man var tilbageholdende med at ytre sig i medierne, som 
kan forklares med den tyske forsker i offentlig meningsdannelse Elisabeth Noelle-Neumans 
teori om tavshedsspiralen. Grundtanken i denne er, at individer holder sig tilbage fra offentligt 
ytrede holdninger, der går imod flertallets opinion. Hun skriver således, at ”the fear of isolation 
seems to be the force that sets the spiral of silence in motion” (Noelle-Neumann 1980/1993: 6), 
og det kan forklare Bymuseets ansatte og ledelsens fravær som synlig aktør i medieanalysen, 
idet man netop ikke ønsker yderligere isolation eller negativ kritik fra eksterne stakeholdere. 
Neuman beskriver den offentlige opinions magt som social kontrol: ”the role of public opinion 
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as social control, a role of which we are now only becoming fully aware of” (ibid.: 233). 
Bymuseet afstår, med baggrund i den beskrivelse, fra at forholde sig aktivt og synligt til 
kritikken af museet i mediernes offentlige opinionsdannelse. I stedet ses museet som aktør i 
medierne ved at illustrere Bymuseets ’jeg’ i rollebeskrivelser af museets som aktiv formidler  
(jf. artikler i de lokale medier om særudstillinger og udstillingen  
”Af lyst eller Nød”) og identitetsskaber (jf. interviewartikel og boganmeldelse med en inspektør 
fra museet) og søger legitimitet gennem en kronik (skrevet af museets direktør om Dronningen 
og Byen) og faglige ekspertudtalelser om byens historie (jf. medieanalysen). På den måde 
deltager museets ansatte og ledelse i sociale identitetsforhandlinger om Bymuseets rolle i 
lokalsamfundet. Fra observationer og interviews ved jeg, at museets ledelse forsøgte, men 
indtrykket fra medieanalysen er, at museet afstår fra at ytre deres holdninger til museets 
situation. Derfor fremtræder der af casen også et eksempel på mediernes diskursive magt 
(Merkelsen, 2010) og gatekeeping-funktion.  
 

13.5 Ligheder i form af spejling mellem stakeholdere på af de tre delanalyser 

Begrebet spejling er defineret af Hatch og Schulz som “the process by which identity is 
mirrored in the images of others” (2004: 378) og referer til de interne stakeholdere. Som 
eksempel herpå ses museet spejle beskrivelsen af, hvad et bymuseum skal være ved at henvise 
til museumsloven. Spejling er en proces, der ikke kun ses internt på museet, men som også ses 
mellem eksterne stakeholdere, idet man henviser til andres opfattelse af museet for at beskrive 
sin egen opfattelse museet.  
 
På baggrund af de tre delanalyser kan det påvises, at der i forventningsdialoger er 
identitetsmæssige spejlinger, der skaber variation, pres og spænding i opfattet 
organisationsidentitet. 

 
Figur 42 Niveauer af spejling på tværs af de tre delanalyser 

 

Interpersonel spejling mellem 
stakeholdere !
Den anden anvendes til at 'bekræfte' 
egen holdning, fordi man deler 
vurdering/værdier!

'Identity threaths'!
Selv-rystelser der huskes over tid!

!
Refleksioner af sociopolitisk 
karakter; !
-krav udtrykt i museumsloven, 
- samfundsmæssige værdier 
som social ansvarlighed, 
temaer fra 
museumsudredningen (om 
f.eks. bæredygtig økonomi og 
fusioner).!
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Spejlinger ses også mellem interne og eksterne stakeholdere, som italesætter beskrivelsen af 
Bymuseets status: ”Jeg tror simpelthen at i forhold til andre museer, så ser de os helt klart som en 
lillebror og som "den lille" - én de tager særligt hensyn til.” (Ri6: 155). Eksternt fortæller en 
embedsmand: ”Bymuseet har indtil videre har været sådan en lillebror i det her, og har […] 
stået i skyggen af, at der er nogle store museer, der faktisk har beskæftiget sig med nogle af de 
samme emneområder. […] Så der er nogle store spillere på banen der […] har været med til at 
gøre det svært for Bymuseet”. (Repe22: 540) Altså samme italesættelse, men igen med 
forskellige vurderinger af, hvad rollebeskrivelsen medfører. De spejler begge hinanden i en 
’selv’-påstand om museet.  
 

13.6 De vidende stakeholdere  

Endelig er der en sidste iagttagelse, som det er værd at fremhæve. Når der sammenlignes på 
tværs af de tre analyser, så viser det sig, at den måde, hvorpå stakeholdere fortæller om, hvad 
de tror andre mener om Bymuseet stemmer overens med det vedkommende stakeholdere selv 
udtrykker. De forskellige stakeholdergrupper udviser altså en indsigt i, og/eller forståelse for, 
hvad der er andre stakeholderes holdninger til Bymuseet. Politikerne beskriver f.eks. de 
besøgende og embedsmænd på nogle af de samme måder som repræsentanter fra de to grupper 
beskriver sig selv. Især museets samarbejdspartnere er meget præcise og omfattende i deres 
beskrivelser af, hvad ’de andre’ mener, og dette genfindes i resultaterne af interviews med 
repræsentanter for de pågældende stakeholdergrupper.  
 
Måske allermest bemærkelsesværdigt er det, at museets egne folk også beskriver de eksterne 
stakeholdere stort set, som de selv udtrykker deres holdninger og ønsker om museet i deres 
interview til mig. Det viser, at der i organisationen er en omfattende viden om, hvad om f.eks. 
både politikeres, besøgendes og journalisters holdninger og ønsker er til museet.  
 
Stakeholderes egne beskrivelser af Bymuseets er naturligvis mere nuancerede og detaljerede, 
men hovedtrækkene er de samme.  
 
 
 
Diskussion og fremlæggelse af resultater fra arbejdet med at beskrive Bymuseet fra tre 
forskellig vinkler sammenfattes herpå i afhandlingens konklusion.  
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14. Konklusion 

Små og lokale museer herunder bymuseer kan have vanskeligt ved at navigere i et 
lokalsamfund, hvis ikke de er opmærksomme på interne og eksterne forventninger og 
dynamikker blandt deres stakeholdere. Det har været denne afhandlings mål at søge at give ny 
indsigt i dette felt, med Bymuseet som case. Denne case blev ekstra interessant undervejs i mit 
undersøgelsesforløb (15.3.2010 - 1.7.2011), idet det blev besluttet at overdrage Bymuseet til Den 
Gamle By i Aarhus pr. 1.7.2011. Det blev imidlertid også en udfordring, idet det tvang mig til, 
mod det oprindeligt planlagte, at færdiggøre indsamling af data før lukningen. Til gengæld var 
det også med til at fastholde afhandlingens overordnede formål, nemlig  
 
- analysere stakeholderes forventninger til funktioner og opgaver for et lokalt bymuseum samt 
at beskrive, hvorledes organisationsidentitet forhandles og er under indflydelse af dynamik 
mellem stakeholdere og deres opfattelser af organisationslegitimitet for et lokalt museum. 
 
Afhandlingen anvender konstruktivistisk tilgang til grounded theory og casestudiet som 
metode. Data er tilgået fra et socialkonstruktivistisk og interaktionistisk grundlag med et 
pragmatisk tilsnit.   
 
For at kunne svare på forskningsspørgsmålene er der udført empiriske studier med  Bymuseet 
som case i perioden 15.3.2010 – 1.7. 2011 med observation af museet, dokumentanalyse af 
udvalgte dokumenter, interviews med 41 repræsentanter for interne (ansatte og 
bestyrelsesformanden for museet) og eksterne stakeholdere (borgere på gaden, besøgende på 
museet, redaktører fra de lokale aviser, byrådspolitikere, kommunale embedsmænd, 
konkurrenter som er repræsenteret ved direktører fra øvrige kulturhistoriske museer i byen 
samt et lokalt arkiv). Herudover er der udført en kvalitativ analyse af mediernes dækning (216 
artikler) (primært i de lokale aviser) om museet i samme periode.  
 
Den empiriske analyse viste en række centrale pointer. I forhold til det første 
forskningsspørgsmål, der angår de interne stakeholdere, så beskrives Bymuseet identitet 
gennem de ansattes beskrivelser af, hvordan de oplever museet, og hvordan ville ønske museet 
var. Museet er bundet op på lovkrav og vedtægter, som influerer på de interne stakeholderes 
vurderinger af, hvorledes museet burde være, og beskrivelser af at befinde sig i et 
forhandlingsfelt mellem interne og eksterne forventninger til Bymuseet, hvilket er en 
medskabende faktor for de interne stakeholderes opfattelse af museet. 
 
Forskningsspørgsmål 2 vedrører de eksterne stakeholderes opfattelser af Bymuseet. Det 
besvares gennem to delanalyser. Dels gennem kvalitative interviews med de nævnte grupper af 
stakeholdere og i mediedækningsanalysen. I begge analyser påvises det, at et lokalt bymuseum 
forventes at deltage aktivt i lokalsamfundet og også at kommunikere om museets faglige 
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bidrag. Der er forskel på hvilken nytteværdi de eksterne stakeholder knytter til muset, men det 
er centralt, at eksterne stakeholdere spejler andres opfattelser af Bymuseet. Der påvises, at alle 
eksterne stakeholdere efterspørger mere kommunikation om museet og også mere formidling 
fra museet. 
 
Forskningsspørgsmål 3 blev bekræftet, idet det tydeligt fremgik, at stakeholdere forhandler 
Bymuseets identitet gennem billeder af bymuseets identitet. Interne og eksterne stakeholdere 
deltager i en dialog om museets kvaliteter og der illustreres en form for (social) identitetsspiral, 
der bevæges af spejlinger, pres, spænding og resonans. Stakeholdere ændrer deres holdninger 
og handlinger i et dynamisk samspil mellem museets udtryk og stakeholderes indtryk af 
museet.   
 
Hvad angår det fjerde og sidste forskningsspørgsmål vedrørende hvilke typer af legitimitet, der 
ligger til grund for stakeholderes italesættelser af bestemte forventninger til Bymuseet, er et af 
svarene bl.a., at stakeholdere ændrer deres holdning til Bymuseet på baggrund af egne og 
andres vurderinger af museet. Deres bevægelse fra en position til en anden bestemmes af, 
hvorvidt deres primære forventning om et udbytte af museet er opfyldt. Stakeholdere er 
opmærksomme på andres holdninger til museet og anvender dem til at spejle eller bekræfte 
deres egen holdning. Medierne refereres som en særlig betydningsfuld faktor af stakeholdere, 
idet man både internt og eksternt oplever, at de lokale aviser har påvirket konversationen om 
museet i lokalsamfundet men også i høj grad på museet.  
 
For at kunne indfange de dynamiske aspekter i mine analyser, var det relevant og interessant at 
se på, hvilke sammenhænge der trådte frem på tværs af den interne og den eksterne delanalyse 
samt af analysen af mediedækningen. Kap. 13 er et forsøg på at samle op på disse 
sammenhænge. De viste bl.a., at interne og eksterne stakeholdere forhandler bymuseets 
identitet gennem issues for Bymuseet, som klart peger på, at der er stakeholdere, som rykker sig 
både i handling og holdning, mens legitimitetstyper viser, hvorfor det sker.  
Rollebegrebet kan ses som udtryk for socialt skabte billeder, der kan beskrive, hvorledes 
stakeholdere har forskellige fortolkninger af, hvad de forventer i forhold til et kulturhistorisk 
museums rolle, hvilke kommunikative handlinger museet vælger at udføre, og måske også 
hvordan de vil blive bedømt.  
 
For at besvare afhandlingens formål bestod afhandlingens teoretiske ramme af fire teorier med 
forskellig vægt. Corporate Communication er den overordnede forskningstradition, som 
afhandlingen indskriver sig i og indenfor dette område er stakeholdere og organisationers 
identitet centrale forskningsfelter. Kap. 4 og 5 illustrerede udviklingen af teorier fra et statisk 
perspektiv på stakeholdere (f.eks. Freeman 1984) og på identitet (f.eks. Albert & Whetten 1985) 
mod et dynamisk perspektiv. Afhandlingens ser det dynamiske perspektiv som det centrale for 
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afhandlingen, idet disse teorier i højere grad kan indfange den udvikling, der foregår mellem 
aktører over tid (jf. Mitchell et al. 1997, Fassin 2009, Hench og Secchi 2009 m.fl.), ligesom 
organisationsidentitet også anses som et flertydigt og dynamisk fænomen (bl.a. Hatch og 
Schultz 2004, Whetten 2006, Gioia et al. 2013).  Forskellige typer af organisationslegitimitet 
anvendes indenfor begge felter som forklarende optik på, at stakeholdere flytter sig, og at 
holdninger til en organisations identitet ændrer sig.  
 
Afhandlingens implikationer for corporate communication opfatter jeg som et spørgsmål om 
hvorvidt rollebegrebet er et muligt dialogpunkt i kommunikation mellem et indre og ydre af en 
organisation. Måske kan det anvendes til at skelne yderligere mellem de mange former for ’jeg’, 
’mig’ og selv-billeder, jf. image, construed image, corporate image, omdømme og andre billeder 
på opfattet organisationsidentitet. Albert og Whetten spekulerer i deres oprindelige artikel på, 
om roller for organisationer er binære oppositioner, der står overfor hinanden og som 
organisationen kan opnå eller miste (1984/2004: 98), hvilket således stadig kan være et relevant 
spørgsmål.  
 
Afhandlingens implikationer for praksis kan være, at afhandlingen påviser, at formidling og 
kommunikation ikke er det samme, men begge dele efterspørges af alle de stakeholdere, som 
har været inddraget i afhandlingen. Dernæst mener jeg, at afhandlingens fortælling om 
Bymuseet viser, at kommunikation om museet og formidling på og fra museet ikke kan 
adskilles fra hinanden. Afhandlingen påviser, at der er mange forskellige forventninger til 
museet, og at de har betydning for museets identitet.  
 
Begrænsninger og forbehold for afhandlingen er for det første metodiske, idet museet lukkede 
halvejs i ph.d. stipendiets forløb og det udfordrede dataindsamling og afhandlingens metode. 
Dernæst ville det have været spændende at kunne følge museet i længere tid. Afhandlingens 
forside illustrerer det vigtigste forbehold. På forsiden ses motivet af Bymuseets facade som et 
præg på overfladen. Det er en metafor for afhandlingen som helhed. Afhandlingen er en 
afspejling af mit billede af indtryk fra Bymuseet. Billedet ville have været anderledes, hvis en 
anden havde givet sin fortolkning, for det har været en proces, hvor Bymuseet og de eksterne 
stakeholdere satte deres præg på mig.  
 

14.1 Perspektivering 

Jeg håber afhandlingen vil opleves som et bidrag til det fortsatte arbejde med at finde frem til en 
strategi for små kulturhistoriske museers corporate communication. Jeg fulgte Kulturstyrelsens 
inddragende arbejdsmetode i temamøder forud for arbejdsgruppens anbefalinger til 
museumsloven, hvor de påpeger behovet for samlet strategi for danske museer. Her betragtede 
jeg de mange stakeholdere, der deltog i dansen om at definere museernes rolle.  
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Rollebegrebet kan være en overkommelig måde for små lokale museers arbejde med 
kommunikation. Hvis andre museer kender deres stakeholdere lige så godt som Bymuseet i 
Aarhus, så kan lokalområdets forventninger, i grove træk, afdækkes uden nødvendigvis at 
anvende dyre scanningsmetoder. Med Rigsrevisionens kritik in mente, og formanden for 
ODM’s påpegning af de små lokale museers økonomiske situation, (som også i høj grad blev 
oplevet som begrænset på Bymuseet,) så er kommunikation sikkert ikke det, der står først for. 
Derfor vil jeg kort beskrive, hvordan afhandlingens forslag om rollebegrebet vil kunne 
anvendes som en del af det kommunikationsstrategiske arbejde.  
 
For det første kunne man med stakeholderteorien, som er gennemgået her i afhandlingen 
identificere, hvilke stakeholdere, der er centrale stakeholdere. De stakeholdere, der er farlige for 
eller positivt indstillet overfor det lokale museum, fordi man deler sine interesser. Så altså hvem 
har interesser i museet? 
 
Det næste skridt vil så være grundigt at beskrive organisationens egne interesser og 
forventninger og være opmærksom på, om der spejles på andres forventninger. Hvad ønsker de 
andre af os, og hvad ønsker vi selv at give? Hvilke roller ville kunne afspejle interne og eksterne 
ønsker og forventninger. Det er ikke sikkert, at det er de rollebeskrivelser, som kan tolkes ud af 
museumsloven, selvom de ses strukturere stakeholderes fortællinger og opfattelser af museet.  
 
Et andet skridt kunne være at bevare de tre centrale spørgsmål fra corporate communication:  
1. Hvad er det vi synes nu og her? Italesætte og diskutere museets værdier. 2. Hvad vil vi gerne 
være på langt sigt, altså hvad er vores vision? 3. Hvordan vil vi gerne nå derhen: Mission, altså 
hvad er vores eksistensberettigelse? Måske kan der gennem dette arbejde udnævnes andre 
roller, som er vigtige for det enkelte museum, som kan fæstes til museets identitet. At 
refleksioner fra andre kan blænde, ses i casen om Bymuseet. 
 
Endnu en del af opgaven med rollebegrebet er at fortolke rollen. Altså hvad indeholder rollen af 
handlinger, som anses som legitime indenfor rammerne af rollen.  
 
Det handler også om, hvordan museet så skal vise sig i rollen overfor sig selv og omgivelserne.  
 
I indledningen blev der stillet en række spørgsmål om indholdet i Bymuseets kommunikation 
med omgivelserne. Det videreføres her som det næste skridt i beskrivelsen af rollebegrebets 
anvendelse. For hvad skulle dialogen med museet og dets stakeholdere have handlet om? Det 
som kendetegner museet. Altså det særegne. Der hvor Bymuseet var helt særegent var på de 
punkter, hvor nogle andre små museer bliver kritiseret, nemlig magasinforhold og registrering. 
Herudover var der styr på økonomien. De emner berøres af mange stakeholdere, men 
formidling i form af udstilling er vigtigere. Det vil sige, at man i stedet må vise sig frem som 
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den man er, altså i bymuseets tilfælde f.eks. registrator, konservator og administrator. Sådanne 
emner ligger, så vidt jeg kan se i yderkanten af museernes formidling, men hvorfor? Der er 
mange vigtige historier at fortælle om, som også en af museets samarbejdspartnere foreslår det, 
f.eks. i processen bag udvælgelsen af genstande, fordi museet også er med til at konstruere 
fortællingen om byens og borgernes identitet. De besøgende vil se gerne deres egen historie og 
hvorfor de selv er blevet, som de er. Dermed er identitet også helt centralt for et lokalt 
bymuseum. Bymuseet er byens museum, der viser borgere og gæster i byen de kendetegn, som 
adskiller byen fra andre byer og viser, hvordan byens borgere så dermed er lidt anderledes end 
andre.  
 
Dermed er vi på vej over i det næste skridt i rollebegrebets anvendelse på små lokale bymuseer. 
Der er nemlig også i casen eksterne stakeholdere, som kan se værdien af, at museet kan bruges 
til at vise byen frem for andre. Det er de centrale stakeholdere som politikere og embedsmænd, 
som ønsker at museet støtter op om byens strategi, og at de ser derfor museet som en del af den 
indsats, for de vil også gerne vise, at byen er noget særligt.  
 
Således afsluttes fortællingen om rollebegrebet med en ny fortælling, - og overskriften kommer 
her: Content er en eftertragtet ressource. 
 
I casen om Bymuseet har alle stakeholdere noget de gerne vil have fra museet. Både redaktører, 
politikere, besøgende, borgere på gaden og embedsmænd og samarbejdspartnere (dog i mindre 
grad konkurrenterne) vil alle gerne have noget bestemt fra Bymuseet. At kommunikation 
mellem stakeholdere i og omkring museet sker i et forventningsfelt med spændinger og 
modstand skaber den situation, at det ikke kun kan være dansen, som er den styrende metafor 
for museernes kommunikation. Kommunikation som dans er et idealbillede på 
kommunikation, i stedet kan en dialog være kendetegnet ved to parters bidrag med et indhold 
til fælles bedste. Derfor er content og det at se sit eget indholds værdi en central pointe fra casen 
om Bymuseet.  De andres konversation om det lille lokale museum foregår, uanset om museet 
er synlig aktør eller ej. Muserne er i den heldige situation, at de rent faktisk har noget at fortælle 
om, noget at gå i dialog omkring og at bidrage med. Spørgsmålet er bare hvordan. Måske ved at 
bidrage med nye rollebeskrivelser for den måde som de små lokale kulturhistoriske museer 
indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler byens kulturarv. For det handler om 
identitet.  
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Bilag A 
 

• Borgere på gaden i Århus 
 

 
Hvordan beskriver borgere på gaden museet? 

 
Her ses f.eks. efter beskrivelser af museet, af udstillinger, medarbejdere og hvad man oplever museet 
arbejder med. (Eksempler: Jeg synes de er …, de er ikke…, museet har…, museet har ikke…) 
 
Kodningsskemaer til 11.4.1                 
 

 
Kategori 1 – Borgere på gaden: 

Opfattelse og beskrivelse af Bymuseet  

Egen erfaring 
 

- […] Jeg var på det gamle i Hammelbanen. […] Men ikke da, da det blev bygget ved 
siden af. Da nåede jeg aldrig at komme ind. […] Kun lige i cafeteriet og lige fik en kop 
kaffe. […] Jeg fik da en dejlig snak med hende der var kustode, […] om hvad der skete 
[…].  (Reib17:  429) 
- Jamen det har vi jo også her i Århus, så det har jeg da også fra tid til anden besøgt 
[…], men det er ikke så ofte. (Reib18: 436-7) 

Har hørt lidt om 
Bymuseet 
 

- Kun dengang at der var konflikten (Reib16: 425) 
- Øh, så har det været meget perifert. Altså det har ikke været noget, jeg har lagt mærke 
til som sådan. (Reib14: 414) 
- jeg har da hørt noget om det. Meennn ikke sådan videre noget, jeg lige har bidt mærke 
i. (Rei9: 393) 
- jeg har kun set annoncering af, hvad der sker. […] Og så fra de løbende udstillinger. 
(Reib17: 432) 

Museets historie 
 

- Det blev jo udbygget for en del år siden (Reib18: 441) 
- Der skete jo desværre for nogle år siden, hvor jeg synes en meget, meget dygtig 
museumsinspektør af flere grunde valgte at gå, eller blev "gået". […] Og jeg synes 
faktisk, at siden dengang har jeg ikke brudt mig så meget om at komme der. (Reib18: 
437) 
- Men vi har ikke været der, siden at de fik en ny leder. (Reib16: 424) 
- det var meget oppe i medierne, så det kunne man ikke, her i byen, næsten undgå. […] 
Og læste om og tage lidt stilling til og være for eller imod […]. (Reib18: 440) 
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Begrænset 
interesse i ens 
egen bys 
historie 
 

- Jamen hvad tænker jeg på. Det interesserer mig jo ikke. (Reib12: 405) 
- jeg er nok ikke så interesseret i selve byen, byens historie […]. (Reib10: 396) 
- Det er altid vigtigt at holde fast i historier, og så for at man kender sin historie. 
(Reib14: 414) 
- Altså det er jo ikke så meget i sin egen by, at man besøger ret meget andet end 
kunstmuseet. (Reib16: 423) 
- man er dårlig til at opsøge det, når man kommer fra den by […] (Reib15: 420) 

Overset 
 

- Nej, vi vidste ikke, at det lå der, før at vi gik forbi det (Reib13: 409) 
[…] det virker til, at der må være ét [bymuseum], siden at du har spurgt mig et par 
gange [griner]. (Reib13: 409) 
- Ah, jamen det passer jo egentlig ikke, for vi har jo også ét her i byen. Det har vi da 
været på. Nede ved åen. Vi har oven i købet givet noget til det. […] Det havde jeg helt 
glemt - at det var der. (Reib16: 424) 
- Jeg burde da også have, have gået derned noget oftere. Det er jo så min egen dumhed, 
ikke. (Reib17: 431) 

Forveksler og 
sammenligner 
byens museer 
 

- Altså er det dér der ligger..øh, er det ikke øh. Altså nu kører jeg rundt i de forskellige 
museer (Reib15: 418) 
- Jamen så bliver jeg faktisk i tvivl, om jeg overhovedet....Næ, fordi så tænker jeg da på 
den gamle kunstbygning (Reib15: 419) 
- Det er jo altid sjovt, synes jeg, at komme i et historisk arkiv eller Bymuseet og 
Kvindemuseet - ikke mindst, her i Århus. Det synes jeg jo er.. De [Kvindemuseet] kan 
lave gode udstillinger. (Reib18: 437) 
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Kategori 2  

 
Museets 
fremtid 

- det synes jeg er fint. […] Men hvorfor søren ikke så blive ved med at have det åbent? 
Det kommer jo til at koste penge alligevel - eller måske kunne have lavet denne der 
kombi-billet […t]il begge dele. […] For hvad så! Så står den bygning dér. Og hvad skal 
der fyldes op i det? (Reib17: 432) 
- For i det hele taget - alt det der sker i Den Gamle By også med den nye bydel - det er jo 
umådelig spændende. […] Og jeg synes, at det er fint, at Bymuseet får lokaler dernede 
også. (Reib18: 441) 
- Jeg er egentlig lidt ked af, at, at det skal lukke […] (Reib17: 430) 

  

Oplevelsen af selve museet 

Bygningen 
 

- Super god. Dejlig [oplevelse] (Reib11: 400) 
- Men det er i øvrigt et pænt museum (Reib16: 424) 
- At [museet] var lidt kedeligt […] (Reib10: 396) 
- På den gamle Hammelbane, om man så må sige. I det "gamle", var jeg inde og […] Det 
var meget flot (Reib17: 431) 
- stort flot museum dernede (Reib18: 441) 

Udstillingen 
 

- Der var masser af ting, som jeg ligesom […] kan huske og genkende bagud. […] 
(Reib11: 400) 
- De har en ret sjov […]  model af hele Århus. […] Den synes jeg er meget spændende. 
(Reib13: 409) 
- Men jeg har da set sådan et par spændende udstillinger. Men jeg synes også somme 
tider, at […] så er det ikke godt nok, dét de sætter op. (Reib18: 437)  
- Dengang havde de en, jeg tror, at det var en 60'er udstilling, eller sådan noget. Så det 
var jo ret sjovt. Det var ret nostalgisk […] Når noget på et bymuseum det er ældre, jamen 
så siger man jo "Neejjjj", og så går man bare videre. For så kan man lige så godt tage ind i 
Den Gamle By. […] Det er nok dét, vi synes er sjovt, […s]ådan og gå rundt og sige: "Nå! 
Sådan én havde vi da også!". (Reib16: 424) 
- Altså der har da været mange løbende udstillinger - både med det ene og det andet. Og 
der var da også en brochure, desværre måtte jeg ikke få den med, om forskellige 
udstillinger. Det kunne jeg da egentlig godt have tænkt mig at have set lidt mere på, 
[…](Reib17: 431) 
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 Kategori 3 
Bymuseets opgaver og funktioner 

Vise byens historie 
og udvikling  før, nu 
og i fremtiden 
 

- [Bymuseet] skal jo klart fortælle byens historie. […] hvordan den er befolket og 
hvordan den er blevet bygget og hele kulturen, og så skal den vise […] nogle 
billeder af, af byen. […] meget vigtigt, at der er nogle gode tegninger, eller hvad der 
nu findes. […], noget med at vise byens udvikling […], sådan hvad byen har været 
og […] måske også hvad, hvad fokus før har været i byen og altså, hvad den så er 
nu. […] Er det en handelsby eller en turistby eller ét eller andet? Det er dét, jeg 
tænker på. (Reib9: 393)  
- Noget af dét der gamle noget, det kommer frem i lyset. (Reib10: 396) 
- At fortælle historien om, hvad der var. […] Plancher, billeder, fortælle om 
forskellige kvarterer, hvordan det virkeligt var fra, fra Århus startede som en lille 
klat nede i midtbyen, og så hvordan at det udviklede sig.  (Reib17: 431) 
- […] "Århus i gamle dage" og hvordan det er nu , og måske også, måske også 
hvordan man forestiller sig, at den kunne udvikle sig (Reib10: 396-397) 
 

Museet har en 
samling af 
genstande, der 
karakteriserer byen 
 

- Jeg kæder det mere sammen med noget, der har lokal historisk interesse og 
koncentrerer sig om regionen […], jamen de optager vel forskellige emner i 
forskellige perioder og koncentrerer sig om det - ting som har haft noget med byen 
at gøre. (Reib14: 413) 
- at de har i hvert [fald] én eller anden samling, hvor man kan komme ind og se 
hvad det er for en by, man er i. (Reib15: 418) 
- altså det kan være en, en fast samling der har noget med at byen at gøre (Reib15: 
418)  

Identificere byen Er det en handelsby eller en turistby eller ét eller andet? Det er dét, jeg tænker på. 
(Reib9: 393) 
- fortæller en historie om byen. (Reib15: 418) 
- [et sted] hvor man kan komme ind og se, hvad det er for en by, man er i. (Reib15: 
418) 

Brande byen  
 

- Det er jo, jo byens ansigt udadtil. (Reib17: 431) 
- De skal vel promovere Århus så godt, som de kan og vise, hvad Århus egentlig er, 
og hvad de står for. (Reib12: 406) 
- Men hvad jeg tænker på, når jeg siger "Bymuseum"? Jamen det er jo kunst, gamle 
bygninger og kulturelle ting og gamle ting fra, fra - ja 100 år tilbage, 200 år tilbage 
og sådan noget. […] De fremstiller vel Domkirken, Den Gamle By, ARoS, Rådhuset. 
Lidt af hvert.  (Reib12: 405) 
- Det havde simpelthen været Danmarks flotteste bymuseum. [hvis det var flyttet til 
Den gamle toldbod]  (Reib17: 430) 

Være byens 
hukommelse  

- med forandringerne […] det er godt, at alt sådan noget bliver, bliver fortalt, og der 
bliver taget billeder, og man senere kan komme og se det. […] Fordi man glemmer 
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 egentlig så hurtigt. Nåh ja - Åboulevarden og bilerne kørte der, og nu flyder åen der 
igen - ligesom den gjorde før i tiden osv. (Reib18: 437- 438) 
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• Hvordan ville borgere på gaden gerne have, at museet skulle være?  
Der fokuseres her på, hvorledes borgere på gaden beskriver, hvad og hvordan de ønsker organisationen 
skulle være. (Eksempler: Jeg synes de skal…, Jeg lægger vægt på, museet kunne/burde/skulle… ). 
 
Kodningsskemaer til 11.4.2          
 
Kategori 1 

Museets udstillinger 

En oplevelse - altså det må jo godt være noget andet, end at man bare selv skal gå rundt og læse en 
masse plancher og se en masse billeder. […] at det var lidt mere […] en oplevelse […]. 
(Reib9: 393-394) 
- får man det hele [historien om byen] på, på én eller anden sjov måde. […] En eller anden 
god fortælling [hvor] det […] er måske ikke nødvendigvis, at man skal sætte sig ned og 
læse i en bog, men at man kan gå rundt inde på et museum - få det på en lidt nemmere 
måde. (Reib15: 418) 
- Men jeg kan selvfølgelig bedst lide, at det somme tider er […] lidt bredere også, men […] 
Altså sådan internationale kunstnere, der måske ikke har noget med byen at gøre, eller […] 
arbejde med forskellige - ja, kunstnere eller praksisser […] (Reib15: 418) 

Nutidigt - der skal være noget nyt også. Altså det skal ikke bare være gamle bygninger […], sådan at 
det hele tiden bliver opdateret om, hvad der sker. (Reib15: 420-421) 

Skiftende 
udstillinger 

- Vi går ikke bare derned, bare fordi at det er Bymuseet. De skal have en særudstilling. 
(Reib16: 424) 

Provokere [Sammenligner med at hun går meget på ARoS på grund af de gode udstillinger, de sætter 
op.] : 
- Jeg synes, at det "rykker" sommetider, og man kan stå og blive lidt småforarget - og det er 
jo godt (Reib18: 436) 

 
 

Kategori 2 

Fremtidige placering 

Danmarks 
flotteste 
bymuseum 

Jeg ville have, at […] det skulle have været nede på Den Gamle Toldbod nede på havnen. 
[…] Det havde simpelthen været Danmarks flotteste bymuseum.  (Reib17: 430) 
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BILAG B 
 

• Journalister  
 

 
1. Hvordan beskriver journalister museet? 
Her ses f.eks. efter beskrivelser af museet, af udstillinger, medarbejdere og hvad man oplever museet 
arbejder med. (Eksempler: Jeg synes de er …, de er ikke…, museet har…, museet har ikke…) 
 
Kodningsskemaer vedrørende 11.5.1 

 
 

Kategori 1: Journalister 
 

Udstillinger og aktiviteter	  

Positive vurderinger - [Af Lyst eller Nød…] har jeg skrevet om i avisen og fulgt ret nøje, da den blev 
åbnet. Jeg synes, at den var god. (Rej20: 492) 

Negative vurderinger - Jamen der skete jo ikke rigtig noget. (Rej19: 452) 
- Det bedste man kan sige om det er, at nogle af dem [udstillingerne] har været 
udmærket, og andre har været ligegyldige. (Rej19: 452) 
- altså det meste […] har man glemt hurtigt.(Rej19: 453)   
- har ikke sat sig spor. Altså - udstillinger skal sætte 
sig spor. […] Det skal føre til noget. [Af Lyst eller Nød er] en "pleasen"-folk-
udstilling [Af Lyst eller Nød] […], jeg skrev også om den. […]  synes, at den var 
underlig, fordi at den ville ingen steder hen. Og den var fyldt med mærkelige 
indslag - ligesom at der "Nå!, så kom der også lidt af dét, og så kom der også 
lidt af dét […].(Rej19: 453) 
- det er en succes for dem, at de fik bygget deres hus. […] Men det var en fiasko 
for dem, at de ikke puttede noget i (Rej19: 472) 
- det der er værst ved museet som sådan er, at man har forsømt en lang række 
begivenheder. […] f.eks. ved kommunalvalget, da imponerer Bymuseet ved 
overhovedet ikke at have noget. (Rej19: 454)  
- Der er ikke nogen udstillinger, som skaber lidt ravage eller lidt sensation eller 
bringer nogle nye ting frem (Rej20: 491) 
- Man behøver altså ikke have alle de der fruentimmere til at fortælle, 
hvad der skal ske, hvem der er hvem og præsentere og alt muligt. […] Det er 
fuldstændig unødvendigt. […] Man skal bare have at vide, at nu foregår der dét 
og dét og færdigt. Nu siger vedkommende noget. (Rej19: 477) 

Ikke altid værd at 
skrive om 

- […] de lavede en event. Det var dér, at vi egentlig holdt op med at skrive om 
dem. […] De lavede en event med Christian d.4., hvor de havde lejet en 
skuespiller til at køre igennem byen i hestevogn […] Men så fik jeg så […] ved 
årsberetningen, […], at de havde lavet 8 eller 9, 7 eller 8 udstillinger for 168.000 
kr., og en del af pengene var så blevet brugt til [eventen…]. Da tænkte jeg, dét 
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der, det er useriøst. Når man ikke gør mere ud af udstillingerne. Det kan vi jo 
ikke gøre. Vi kan godt skrive til folk, at de skal gå ned og se en udstilling på 
Bymuseet og betale 30 kr. for at komme ind, og så de ser den. Det er ikke værd 
at se. Det kan vi jo bare ikke! […]  Der har vi jo også et hensyn at tage til 
læserne. (Rej19: 459) 
- der er jo heller ikke kommet vanvittig mange reaktioner på det, vi har skrevet, 
overhovedet (Rej19: 473) 
- [oplysninger om et netværk i et interview] Altså – hvad [….] kan jeg bruge det 
til i en lokal avis. Ikke? Og så alle de der visioner og sådan noget - men der 
skete jo ikke rigtig mere, vel. (Rej19: 464) 

 
Kategori 2 

Organisationen	  

Har begrænset 
opbakning 

- Der er ikke mange kulturinstitutioner, der bliver lukket, uden at der er ballade. 
Her har ingen ballade været overhovedet.. […] Men det synes jeg sådan set er 
det bedste eksempel, at der kom ikke nogen [ballade]. […] Måske har der været 
1-2 forkølede læserbreve, men ellers ikke. (Rej19: 456) 
- Og når jeg har været dernede til receptionerne, så er det folk, der er ældre end 
mig, som kommer der. Det er helt tydeligt. Altså de er jo 70-80 år. Jeg ved godt, 
at der kommer skoler på besøg, […] men problemet er, at folk i Århus kender 
ikke Bymuseet. (Rej20: 491) 
- Vi kunne have latterliggjort det helt vildt, men det har vi altså ikke gjort. 
(Rej19: 461) 
- Men, men, men når man danner sig et indtryk af et museum, så 
betyder det selvfølgelig noget med dynamik og hvad der sker, hvad de 
siger og alt sådan noget. […] Og hvis de står og fremhæver noget som er røv og 
nøgler, så kan man jo høre det, og så tillægger man det [museet]  ikke 
overvældende stor betydning, vel? (Rej19: 474) 

Ledelse - [Den tidligere direktør af Bymuseet…] var udadfarende og havde virkelig et 
netværk, som kunne skaffe penge til museet. Det virker som om, jeg kan ikke 
sige, om det er sådan, men det virker som om, at [den nuværende direktør] 
nærmest trækker sig ind i sig selv og sidder i en krog og ikke gør noget for at 
gøre museet kendt - i modsætning til […]  en dygtig direktør for Den Gamle By, 
og som virkelig er i stand til at, på samme måde som [den tidligere direktør for 
Bymuseet] uden at man skal sammenligne dem, at promovere Den Gamle By, 
skaffe penge - millioner af kroner skaffer de til Den Gamle By, fordi den har et 
godt ry, og fordi at Den Gamle By udvikler sig, og fordi der er en kæmpe 
veneration for Den Gamle By. Dét tror jeg også, at der kunne være blevet for 
Bymuseet. Men dér oplever man den diametrale modsætning til den meget 
anonyme og farveløse leder som, som [den nuværende leder] er. (Rej20: 488) 
- [Den tidligere direktør] var dynamoen for Bymuseet, og han betød alt for 
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Bymuseet, […] men han var nok ikke god til at lede museet. […] Og det, der så 
siden er sket, det er, at der er kommet en meget almindelig ledelse - anonym 
bestyrelse og en anonym ledelse. (Rej20: 487) 
- [den tidligere direktør sagde] han sagtens [kunne] lave det museum uden 
penge, for han kunne skaffe de penge selv, og alt det der. […] Det er klart, og 
hvis [den nuværende direktør] er blevet hængt op på dét, så er det selvfølgelig 
synd, fordi hun har ikke det netværk her i byen, som er nødvendigt. (Rej19: 465) 

Personalet - Det har været synd for personalet. Der er mange dygtige mennesker på det 
museum, men det [museet] har ikke forstået at komme ud over rampen (Rej19: 
456) 
- De arbejder ikke sådan vildt hurtigt […] stor udskiftning, [… er] museernes 
hverdag […], så er der en flexjobber, og så er der én, der er på ophold, og 
sygeorlov. Altså det er meget ustabile medarbejdere. […] (Rej19: 462) 
- Altså min opfattelse er, at de altid er parate til at hjælpe, hvor de kan. […]Man 
fik både det at vide, som man skulle plus noget ekstra. (Rej20: 499) 

Relation og 
kommunikation til 
pressen 

- Altså de er jo meget bange for pressen dernede. Og det er ligesom om, når vi 
er så er dernede, så skal der være en masse, men der sker sgu ikke noget. Altså 
der bliver ikke fulgt op på de ting derfra […] (Rej19: 462) 
- Altså fordi jeg har kendskab til, hvordan man kommer i kontakt med dem, har 
jeg jo ikke haft problemer med det. […] Når jeg selv har taget initiativet. […] 
Men jeg synes bare, at der er kommet for lidt den anden vej. (Rej20: 494) 
- i mit job da oplever vi jo præcis, hvor udfarende de forskellige organisationer i 
Århus er. […] Og det var, det var ret tydeligt, at da [den nye direktør] kom til, 
da døde kommunikationen udadtil. Den døde ud. Det virker for mig som om, at 
[direktøren] er skyld i forholdet til offentligheden. […] sådan en leder af et 
bymuseum skal selvfølgelig have kontakter til pressen, men også kontakter til 
omgivelserne. (Rej20: 488) 
- Jeg synes, at der sker alt, alt for lidt. Der kunne godt laves et samarbejde med 
byens avis, f.eks. Århus Stiftstidende, hvis det skulle være. - Om nogle 
spændende ting. Men der kommer ikke noget derfra. Der kommer ikke noget 
udspil derfra. (Rej20: 492) 

Fortæller ikke nok 
og højt nok om 
museet 

- museet har gjort for lidt for at udbrede kendskabet til [Af Lyst eller Nød] 
(Rej20: 492) 
- Så da ringede jeg til ham og talte med [en fra museet]. […] Han ville hellere 
end gerne fortælle. Men den historie kunne godt være bragt ud på en anden 
måde. Altså jeg opdagede det lidt tilfældigt, fordi at jeg alligevel var dernede og 
lavede historien der om "Indvandringen". Og jeg synes, at det er en sød og sjov 
historie, […]  (Rej20: 494) 
- Her ligger [museet] mellem Den Gamle By - der er ved gud kun 5 minutters 
gang derop, ikke!, og så er der Moesgård, ikke!. Primært, ikke!. Og så er der 



	  

	  10 

Kvindemuseet. […] Besættelsesmuseet. Men altså - i den plads der, da er der 
godt nok ikke levnet meget vel? Da er du nødt til, når du er ganske lille, at råbe 
højt, for ellers bliver du kvalt. Der er jo ikke en kæft der kommer. (Rej19: 461-2) 
- de er ikke dygtige nok til at sælge varen. […] jeg synes ikke, at de fortæller det 
godt nok. (Rej20: 501) 
- Den historie synes jeg er vigtig at få ud. Jeg ville så lave en artikel om det i 
avisen og ville bruge nogle af billederne dernede fra, hvor der så var sådan et 
vist forbehold, som for mig var fuldstændig unaturligt, fordi - jamen direktøren 
dernede mente, at vi skulle spørge alle de der mennesker, som jeg valgte ud. Jeg 
tror, at det var 10 - om de ville i avisen. Jamen selvfølgelig skal man ikke spørge 
dem om det, fordi når de vil være med i en udstilling på et museum, så er de jo 
offentlige personer. Så vil de jo også i avisen. Og det fortæller bare dén der 
tilbageholdenhed som er overfor at promovere museet. Det er alt, alt for 
overdrevent og forsigtigt. (Rej20: 426) 
- [et] problem som, som Bymuseet har - at de er ikke dygtige nok til at sælge 
varen. (Rej20: 501) 

 
 
 

Kategori 3 
Bymuseets opgaver og funktioner 

Fortælle byens 
historie på bagrund 
af samling og 
forskning  
 

- Det er, at det skal fortælle byens historie. Hvis jeg vil vide noget om byens 
historie, så skal jeg kunne henvende mig dér […]  for byens borgere og folk, for 
den sags skyld, også folk udefra. […] De skal kende historien. For hvis man 
ikke kender historien, så risikerer man jo alverdens ting. (Rej20: 484-485) 
-  det er godt at kende dén historie. Det er godt for folk at vide - især når Dansk 
Folkeparti har generet indvandringen. Det er godt for folk at vide, at med tiden 
vil de [indvandrere] selvfølgelig blive […] en del af samfundet som gør, at vi får 
et meget, meget - et meget mere mangfoldigt samfund. (Rej20:492) 
[…] det er det første sted, man har i hovedet, når man skal finde nogle 
oplysninger om noget lokalhistorisk. (Rej20: 499) 
- Altså nogle gange kan jeg jo godt finde på at bruge Bymuseet på den måde, at 
jeg skal bruge nogle oplysninger, og så har jeg, især før i tiden, kunnet finde på 
at ringe til dem og spørge: "Hvordan forholder det sig?" - om det her, som jeg 
nu skal skrive om i en leder. Der kunne også være i en artikel, at jeg havde brug 
for det. Så da har jeg benyttet mig af Bymuseet. (Rej20:486) 
- jeg synes jo slet ikke, at de har formidlet deres viden og deres indhold godt 
nok i de senere år. Jeg kan ikke vide, om de har været dygtige nok til at 
indsamle og forske, det, det ved jeg ikke nok om (Rej20: 496) 
- Og der har måske ikke været sådan en helhjertet indsats for at skabe et 
bymuseum. Altså "Bymuseet" opstod jo netop fordi, at [den tidligere direktør] 
var så interesseret i at fortælle den historie dér. (Rej20: 490) 
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- [Holdt op med at skrive om dem] Jamen det gjorde vi fordi, at […] der var 
mange udstillinger, men der var jo ikke noget i dem. Altså det er […] dét der 
med at gøre sig umage. Det har de sikkert gjort, men på det forkerte område. 
(Rej19: 459) 
- Jamen jeg synes jo, at det skal fortælle byens historie, men det skal også 
opbevare byens historie. Det skal være et sted, hvor folk, som har nogle 
værdifulde ting for byens historie, kan aflevere dem, og de skal tage sig af dem 
og arkivere dem og bruge dét, som de mener kan bruges. Så det er, det er jo 
ikke bare et sted, som fortæller byens historie, men det er også et sted, som 
opsamler byens historie. […] Som er en hjælper for byens borgere. (Rej20: 495) 

Deltage i den 
offentlige debat med 
faglige indlæg 

- så er det jo netop, at hvis man er bange og man lukker sig inde i sig selv, så 
har man, så har man ingen funktion. Så kommer man ikke ud med sine 
budskaber, som kan være vigtige, for politikerne kan jo ikke vide alting. 
Journalister [… vi] kan søge vores oplysninger. Men der findes jo også 
oplysninger, som vi ikke ved eksisterer. Og der sidder nogle mennesker med de 
oplysninger. Og de har, synes jeg, en pligt til at komme ud med dem, når der er 
diskussioner af den her art - bygninger, gamle træer osv. (Rej20: 504) 
- så er det jo netop, at hvis man er bange og man lukker sig inde i sig selv, så 
har man, så har man ingen funktion. Så kommer man ikke ud med sine 
budskaber, som kan være vigtige, for politikerne kan jo ikke vide alting [og har 
brug for historiske oplysninger]. (Rej20: 503) 
- […] Selvfølgelig. [Direktøren] skulle da blande sig i det hele. […] Det ville 
være en enorm gratis reklame. Så skulle folk jo ned og se, hvad fanden det var 
der foregik. […] (Rej19: 469-470) 

Fremhæve byens 
særkende 

- Det skal bringe særlige ting omkring byen frem og sådan 
noget. […] Og det gør det ikke, og det har det ikke gjort. (Rej19: 451) 

Skal provokere - De skal ikke forholde sig.. Et bymuseum skal ikke [bare] udstille. Et 
bymuseum skal provokere. Et bymuseum skal drage paralleller og drage... 
tidsrejser […] Det skal være sådan noget der har forbindelse med fortid til 
nutid, for ellers er det ligegyldigt. (Rej19: 455) 
- Gøre det til en bedre by (Rej19: 466) 
- ikke er nogen gennemtrængende udstillinger. Der er ikke nogen udstillinger 
som skaber lidt ravage eller lidt sensation eller bringer nogle nye ting frem. 
(Rej20: 491) 
- De har ikke engang holdt et møde om, hvorfor at de skal lukke - hvor de har 
sat dem stævne, dem der har besluttet det. […] Provokeret dem dér, ikke! […] 
provokeret politikerne, ikke! Sat dem til ansvar. Stillet dem til ansvar for det de 
har gjort. (Rej19: 458) 

Behandle de emner, 
som er oppe i tiden 

- hele tiden i forhold til nutiden. Hvad er det for nogle emner, der rører sig i 
lokalsamfundet. (Rej19: 455) 



	  

	  12 

- nu rykkede AGF ned i fodbold sidste år, ikke! […] Holdt Bymuseet et møde 
om dét? Holdt de en diskussion om det? Det kunne have fået 300 mennesker 
ned dér og lavet sådan noget, hvor de kunne have væltet det hele. Man 
diskuterede det i aviserne, men hvor var stedet? Det skulle selvfølgelig have 
været dér. (Rej19: 457) 
- dét der med havneplanerne og sådan noget. Hvorfor at de ikke er udstillet på 
Bymuseet. Det er da et kæmpe projekt. Jamen folk vil da gerne se sådan noget. 
[…] Så kunne man have holdt en række møder om det. Diskuteret det med 
arkitekter og andet og fået en dialog omkring det der. (Rej19: 456-57) 
- De har ikke engang holdt et møde om, hvorfor at de skal lukke - hvor de har 
sat dem stævne, dem der har besluttet det. Det kunne de også have gjort. […] 
Men det gør man ikke. (Rej19: 458) 
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2. Hvordan ville journalister gerne have Bymuseet var?  
Der fokuseres her på, hvorledes journalisterne beskriver, hvad og hvordan de ønsker organisationen skulle 
være. (Eksempler: Jeg synes de skal…, Jeg lægger vægt på, museet kunne/burde/skulle… ). 
 
Kodningsskemaer vedrørende 11.5.2 

 
Kategori 1 

Museets funktion og opgaver 

Stille modige 
og interessante 
spørgsmål (som 
medierne kan 
skrive om) 

- [Et godt Bymuseum] det er selvstændigt, og det er modigt. Det forstår at markere 
sig. […] de går lidt mod strømmen. […] De har taget ting op, ikke!, og turdet det […] 
det skal provokere udviklingen. (Rej19: 451) 
- [stille spørgsmål] Vil vi [Århus] være større? Det kunne også være interessant. 
- Jamen vi prøvede at lave et møde med dem, ikke også, og sådan 
noget, men så skulle de komme med et forslag til [debat]møder, de gerne 
ville lave, og de var alle sammen sådan nogle pæne forlag. Og det gider vi ikke skrive 
om! (Rej19: 458) 
- Men det ville vi [som avis] da være meget interesserede i. […] Selvfølgelig. 
[Direktøren] skulle da blande sig i det hele. […] Det ville være en enorm gratis 
reklame. Så skulle folk jo ned og se, hvad fanden det var der foregik. […] Altså det er 
dét der med at turde gå imod […] (Rej19: 469-470) 

Faglig ekspert 
der fortæller 
historien 

- der kunne Bymuseet godt have deltaget og sagt: "Se nu her. Historien er sådan og 
sådan". Det kan godt være, at de har været med, men jeg mindes det ikke. […] når 
der er tale om, at nogle bygninger måske skal rives ned[…] Selvfølgelig kan de ikke 
bestemme det, men de skal komme med deres udsagn og deres viden. (Rej20: 503) 
- så er det jo netop, at hvis man er bange og man lukker sig inde i sig selv, så har 
man, så har man ingen funktion. Så kommer man ikke ud med sine budskaber som 
kan være vigtige, for politikerne kan jo ikke vide alting [og har brug for historiske 
oplysninger]. (Rej20: 503) 
- [hvilket image har museet forsøgt at opbygge?] I de senere år - intet. Men, øhh, 
under Holleufer synes jeg at, at museet forsøge at opbygge en, hvad skal jeg sige, et 
image om at fortælle om byens historie og få byens historie bragt ud. (Rej20: 491)	  

Behandle andre 
emner end de 
gjorde 

- Jamen jeg vil næsten sige, at det er ikke et eksempel til efterfølgelse (Rej19: 470) 
- Det er, at det er for at sige det provokerende, […] det første museum, jeg har hørt 
om, der har begået selvmord ved simpelthen at ødelægge tingene for sig selv. Det er 
en enestående idé […] at have et Bymuseum i Århus. Det er virkelig brug for det, 
men et museum kan kun overleve, hvis det.. hvis det har en berettigelse. Og den 
berettigelse skal det ligesom bevise hele tiden overfor omgivelserne!. Altså 
politikerne skal mere eller mindre være bange for, hvad der sker, hvis de lukker 
sådan et museum. (Rej19: 451) 
[…] Det kunne da være enormt sjovt at lave en udstilling om lillebror/storbror. Og 
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den ville de sikkert også have været med til at lave i København. Og så kunne den 
skifte og køre og sådan nogle ting, ikke! […] Der er da mange ting om Århus. Der har 
sgu da heller ikke været en udstilling om Århus-historierne, vel? Det kunne man sgu 
da også lave på et bymuseum. […] Hvorfor var det lige os der skulle laves skæg med. 
Hvilke andre byer og lande har de samme historier? Hvor er det henne? Hvad er det 
for nogle folk i de lande, det går ud over? - for det er da akkurat det samme, ikke? 
(Rej19: 468) 
- Altså det er, der er igen dét der med at gøre sig umage. Det har de sikkert gjort, men 
på det forkerte område. (Rej19: 459) 
- Det er, det er mangel på visioner, mangel på dynamik og det at du får..altså som 
leder får du noget betroet, […], det fik betroet et nyt museum, nye ekstra flotte 
bygninger. Masser af millioner brugt på at udstille byen. Men.. og der var så ikke 
penge med til at lave den - så skulle man have skaffet de penge. Der var stor interesse 
for museet, da det åbnede i den nye form. De fik også fra.. fra en eller anden fond fik 
det alt mulig AV-udstyr og sådan noget. De kunne […] have vist film for gamle 
mennesker dernede, og de kunne have lavet en hel masse. De kunne sagtens have 
lavet noget mere, og de skulle selvfølgelig have haft nogle ideer, fordi der er fonde, 
hvor du kan få penge fra, men man entreer så, da der ikke er sket noget i et par år, så 
entreer man så med et BIG, Bjarne Ingels […]. Han lovede at lave en plan, hvor 
vandet skulle løbe op af trapperne og andet. Det mest tåbelige forslag, jeg har hørt. Så 
laver man sådan et forsøg der. Jamen så er det jo håbløst. (Rej19: 460) 
- dét der med havneplanerne og sådan noget. Hvorfor at de ikke er udstillet på 
Bymuseet. Det er da et kæmpe projekt. Jamen folk vil da gerne se sådan noget. […]Så 
kunne man have holdt en række møder om det. Diskuteret det med arkitekter og 
andet og fået en dialog omkring det der. (Rej19: 465) 
- [Skulle have gennemført forsamlingshusvisionen] Hvis det var kørt igennem. 
Det var da en chance […] Det var deres chance. (Rej19: 466) 
- Det er meget fint, at du siger, at de har opfyldt alle reglerne og kørt alt på arkivet 
langt udenfor byen. Det er jo fint, men hvad skal jeg bruge det til, hvis der ikke er 
noget, der ellers kan ses. (Rej 19: 470) 
- Hvis man så havde haft den model dernede i byen og så havde udviklet den og 
forkælet den. Hvis du har set en model af byen og på en eller anden måde have 
diskuteret, og man kunne have lavet noget lys og lyd og andet omkring det. Og man 
har jo ved Århus Kommune noget 3-dimensionelt og sådan noget - som man så 
kunne have lånt, kopieret eller hvad fanden man kunne have gjort. Man kunne have 
lavet noget, hvor man havde vist noget omkring byen. F.eks kunne man have 
diskuteret højhuse, altså. Lad os se, hvordan de højhuse dén by har og sådan noget, 
ikke? 
- Der er ikke nogen, altså nu fortæller jeg igen om de informationer, der bliver sendt 
ud til pressen dernede fra. […] Jeg synes, at der sker alt, alt for lidt. Der kunne godt 
laves et samarbejde med byens avis, f.eks. Århus Stiftstidende, hvis det skulle være. - 
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Om nogle spændende ting. (Rej20: 492) 
[…] Og hvis de kan få andre til at betale noget og yde tilskud, så skal de da gøre det. 
Hvad lavede de i forbindelse med Sallings jubilæum? Ikke en skid! Og det betyder jo 
noget? Der kunne man godt have hentet nogle penge. Altså det er dét der med at se, 
ikke! (Rej19: 471-472) 
- Det skete jo ikke rigtig noget. Altså... Det var jo det. Der skulle have været en helt 
anden dynamik over det - ikke! Men man kunne jo se, hvilken vej det bar - ret 
hurtigt. (Rej19: 477) 

Udføre den 
oprindelige idé 
med museet 

- Det her Bymuseum skulle jo beskæftige sig fra 1850 og så til i dag, ikke! Hvor det 
vokser fra over 6000 til over 300.000. Det var dét her bymuseum skulle give 
forklaringen på, ikke. […] Det var dét der var lagt op til, ikke! […]  Sådan har jeg 
forstået det. At det var meningen med museet. (Rej19: 467)	  

	  

Kategori	  2	  

Placeringen 

Mere synlig og 
relevant placering 

- Så kunne man have kombineret det [Bymuseet] med et "Velkomstcenter" for 
turister og byens museum om byen og kommunen, sådan at byens borgere også 
kunne have brugt det - det går jo alligevel forbi biblioteket. Det kunne have 
skabt en lang større søgning. […], byens navn kommer jo fra "Aros" - Åens 
munding, og det var dér, at de kastede deres både op på, på bredden og 
begyndte at opbygge byen, og derfor synes jeg, at det kunne være så perfekt at 
fortælle historien netop på dét sted der. (rej20: 489) 

 
Kategori 3 

Museets eksterne kommunikation og samarbejde 

I forhold til de lokale 
medier  

- Man skal ikke kun råbe til en avis. Man skal råbe til alle medier, og man skal 
råbe til befolkningen på forskellige måder - og det kunne være...Jamen der er jo 
et hav af muligheder. De har altid os til rådighed, hvis der er noget. De vil helt 
sikkert også få de elektroniske medier til rådighed, hvis de, hvad skal man sige, 
leverer deres budskaber godt nok. Men de kunne også lave nogle provokationer 
ude i byen, ude på byens gader f.eks. (Rej20: 501) 
-  altså nu fortæller jeg igen om de informationer, der bliver sendt ud til pressen 
dernede fra. […] Lige for tiden […] er der en udstilling om "Indvandring i 
Århus". Den har jeg skrevet om i avisen og fulgt ret nøje, da den blev åbnet. Jeg 
synes, at den var god. Men, men jeg synes bare, at museet har gjort for lidt for at 
udbrede kendskabet til den. (Rej19: 492) 
-  Jeg ville så lave en artikel om det i avisen og ville bruge nogle af billederne 
dernede fra, hvor der så var sådan et vist forbehold, som for mig var 
fuldstændig unaturligt, fordi - jamen direktøren dernede mente, at vi skulle 
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spørge alle de der mennesker, som jeg valgte ud. Jeg tror, at det var 10 - om de 
ville i avisen. Jamen selvfølgelig skal man ikke spørge dem om det, fordi når de 
vil være med i en udstilling på et museum, så er de jo offentlige personer. Så vil 
de jo også i avisen. Og det fortæller bare dén der tilbageholdenhed som er 
overfor at promovere museet. Det er alt, alt for overdrevent og forsigtigt. (Rej20: 
493) 
-  jeg har snakket med museet. De har sendt noget ud, så jeg vidste, at 
udstillingen skulle være der. Og jeg ringede ikke til de mennesker der. Altså jeg 
lod nogle dage gå, og så kom der ikke rigtig nogen reaktion fra museet, og så 
bragte jeg det bare i avisen. Fordi - selvfølgelig ville de ikke beklage sig - og nu 
havde museet fået en chance. Men, men det fortæller mig bare, at fornemmelsen 
for at komme ud til offentligheden, den er meget, meget ringe og lille, og det er 
synd. (Rej20: 493) 
- Altså fordi jeg har kendskab til, hvordan man kommer i kontakt med dem, har 
jeg jo ikke haft problemer med det. […] Når jeg selv har taget initiativet. […] 
Men jeg synes bare, at der er kommet for lidt den anden vej. (Rej20: 494) 

Mere synlighed -   Men de kunne også lave nogle provokationer ude i byen, ude på byens gader . 
[… Museet] kunne dele foldere ud. [museumsfolk der er klædt ud]  Det er jo 
nogen man får øje på (Rej20: 501)  

Direktørens 
betydning udadtil 

- De er jo fyrtårnet. […] Det er jo dem der tager ud og tager slagsmålet. Det er 
dem der går ud og gør det kendt og, og snakker. Det er jo enormt vigtigt – 
holder fanen højt og sådan noget. (Rej19: 469) 
-  Hun skulle da blande sig i det hele. […] Det ville være en enorm gratis 
reklame. Så skulle folk jo ned og se, hvad fanden det var der foregik. […] Altså 
det er dét der med at turde gå imod (Rej19: 469-470) 
- Jeg tror gerne, at hun vil, men det er for pænt, altså! […] Vi husker jo heller 
ikke alle de indlæg som roser ét eller andet. Dem husker man jo ikke. […] Men 
vi husker nogle af dem der laver en helvedes ballade. (Rej19: 480) 
- selvmålet har sådan set været der hele tiden, det har det. […] Altså første gang 
jeg interviewede hende. Ja, [ved det interview] starter [direktøren] med at 
fortælle - og rose alle de andre, som ikke har en skid med Bymuseet at gøre. 
Altså - hvad fanden kan jeg bruge det til i en lokal avis. Ikke? Og så alle de der 
visioner og sådan noget - men der skete jo ikke rigtig mere, vel. (Rej19: 464)  

Kulturhistoriske	  

museer	  i	  byen	  

- [… Direktøren] kunne sagtens i starten have mobiliseret nogle af de andre 
museer til at hjælpe sig og lavet nogle ting sammen med dem. (Rej19: 465)	  
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3. Hvad tror journalisterne, andre stakeholdere mener om Bymuseet?   
(Eksempler: andre synes, andre ønsker, folk mener…) 

 
Kodningsskema vedrørende 11.5.3 

De andre museer - Det er ikke fordi, at der ikke er opbakning, altså. [… Direktøren] kunne sagtens 
i starten have mobiliseret nogle af de andre museer til at hjælpe sig og lavet nogle 
ting sammen med dem. Jeg tror da gerne, at de ville have været med til at løfte 
dét der i starten. […] Men hvis der aldrig sker noget, så vil man sgu ikke 
forbindes med dét der. […] kunne sagtens have fået noget ude fra Moesgård. […] 
have fået noget oppe fra Den Gamle By. (Rej19: 465) 

Politikere - Hanne Andersen som var formand [for museets bestyrelse] en overgang og som 
selv var politiker, var jo dygtig til også at påvirke de andre politikere til at skaffe 
penge. Men det var ikke noget, som var en hovedprioritet i Århus - at fortælle 
byens historie. (Rej20: 490) 
- [én] talte på et tidspunkt om, at den gryde [museets foredragsareal] skulle være 
et moderne forsamlingshus. Havde det været dét, og havde man haft de der 
vigtige debatter der, så havde der været masser af ballade, og så var der ingen 
der havde fået lov til at lukke Bymuseet, for så havde man været bange for det. 
Men det var man ikke. Nu er man ligeglad. (Rej19: 456) 
- men de der kontaktpersoner, som de har, som museet har i kraft af, at der er 
politikere i deres bestyrelse, - dem kunne de jo påvirke. De kunne også...Nu 
husker jeg ikke, hvem der sidder i Bymuseets bestyrelse, men de kunne jo sørge 
for, at de havde kontakter til alle partier på én eller anden måde - også blandt 
dem, som ikke sidder der. Det vil jeg gætte på, at Holleufer han...Men de er jo 
klart, at det, det er en direkte kontakt. Det er dén måde, man påvirker politikere 
bedst på. (Rej20: 502) 
- Vi opfordrede dem [museet] til, at der skulle ske noget på et tidspunkt, og det 
kan man da sige, at det gjorde der jo ikke, så […] vi har beskrevet, hvad der er 
sket og sådan noget, men det har nok haft større betydning andre steder i byen – 
måske [end på museet]. […] På rådhuset kan det godt have haft betydning, at vi 
har skrevet, […] (Rej19: 477) 

Byen og dens 
borgere  

- borgerne har interesse i, i det øjeblik det siger dem noget. I det øjeblik der sker 
noget. I det øjeblik, der er noget at komme efter, så er de selvfølgelig også 
interesseret. (Rej20: 470) 
- Jamen der er ikke nogen, der kender det. […]Altså - hvis du spørger nogen 
herude på gaden, hvis du spørger 10, så tror jeg ikke, at der er en eneste der kan 
fortælle, hvor "Bymuseet" ligger, eller hvad det består af. (Rej20: 491)  
- Altså jeg vil sige det på dén måde, at jeg har forsøgt at fortælle folk i artikler og 
i ledere, at vi har altså et bymuseum, og du skal gå derned og se 
udstillingerne. (Rej20: 498) […] Men det var svært at diskutere med nogen, fordi 
at der var så få der vidste noget om det. (Rej20: 499) 
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- Det er jo offentligt. Det har interesse. Der er en stor interesse for dét der, ikke! 
[…] byen har jo brug for [debatten]; der er jo ikke for meget debat, vel? (Rej19: 
466) 
- hvis du går ind i specifikke ting som berører nogle mennesker, så er de jo 
voldsomt interesserede. (Rej19: 467) 
- De vil have […] Der skal være noget, der provokerer, og der skal være noget 
der hidser op, og det skal der også være på et museum, for ellers er museet 
hamrende ligegyldigt. (Rej19: 454) 
- der kommer ikke nogen på et hyggeligt museum (Rej19: 457) 
- Jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker har ønsket, at det her skulle fungere. 
(Rej19: 460) 
- “byen har en interesse i at have et godt bymuseum” (Rej20: 487) 

Potentielle frivillige - når de går på pension eller efterløn, og de finder hurtigt ud af, at dét der med at 
gå derhjemme, det er for de fleste ikke spor morsomt. [… De vil gerne […] 
Bruges, være nyttige. De vil gerne ud og møde andre mennesker i sociale 
sammenhænge, og det synes jeg, at museerne kunne bruge helt vildt meget. 
(Rej20: 502) 
- Der er masser af gratis arbejdskraft - af folk som er taknemmelige. Og der er i 
øvrigt kommet en hel anden holdning til dét der med at lave et nyttigt stykke 
arbejde til gavn for andre - end der var for 20 år siden, for 10 år siden bare.[…] 
Det gør folk jo gerne. Det skulle museerne benytte sig af. (Rej20: 502) 

Medierne - det er aviserne, som har skrevet mest - det er ikke de elektroniske medier, som 
har omtalt det - hverken radio eller TV. […] Det tror jeg, at der er 2 grunde til. 
Når TV skal lave et indslag - og her mener jeg TV2 Østjylland, der skulle lave 
det. Når de skal lave et indslag, så er det første de tænker på, det er: […] 
billeder?. Er der levende billeder i det her? Og de vil helst ikke bare have sådan 
noget med én der står og forklarer noget. De vil gerne have noget levende. Og da 
er de nok en del gange komme til kort. […]. Det er sådan noget, man godt kunne 
tænke på et museum - at klæde folk ud eller finde de mennesker, som har noget 
med dén historie, som man fortæller, og så invitere TV og for den sags skyld 
også radio. I radio kan man f.eks. fortælle om Hammelbanen, hvis det var dét, 
man ville. Men jeg synes aldrig, at jeg har oplevet... Jeg mindes ikke indslag som 
elektroniske medier har bragt om Bymuseet - på nær når der har været krise, 
økonomisk krise og flytning. Det var ikke været om indholdet, men det har været 
om alt det kedelige. (Rej20: 500)  
- […] så skulle de komme med et forslag til møder, de gerne ville lave, og de var 
alle sammen sådan nogle pæne forlag. Og det gider vi ikke skrive om! […] Jamen 
det var bl.a., det var bl.a. noget om at de havde noget om, hvordan Århus Vest 
kunne inddrages i Århus, og de havde noget om "Hvad skal der ske på 
godsbanen" og alt sådan noget. Jamen det kan da godt være, at det er interessant, 
men det møde kan Godsbanen jo selv holde. […Vi vil] Have noget med noget 
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drama. (Rej19: 458) 
- Vi kunne have latterliggjort det helt vildt, men det har vi altså ikke gjort. (Rej19: 
461) 
- Vi kan godt skrive til folk, at de skal gå ned og se en udstilling på Bymuseet og 
betale 30 kr. for at komme ind, og så de ser den. Men når det er ikke værd at se. 
Det kan vi jo bare ikke! […]Der har vi jo også et hensyn at tage til læserne (Rej19: 
459) - Jeg er forbrugernes repræsentant i hele dét der (Rej19: 474) 
- Vi har haft en interesse i at bevare og for at have et Bymuseum. (Rej19: 478) 

Bymuseet  - de ville gerne været et museum, men de ville også samtidig gerne været et sted, 
hvor det er rart at komme, og hvor man hygger sig, og hvor man kan få en kop 
kaffe, og hvor cafeen går fantastisk godt. […] [D]et er sådan den tanke, man har 
haft med dét der. Man skulle ikke fornærme nogen, og hvis man så kunne få lidt 
folkeflora i form af Gellerup og andet ind over også - men der har nu ikke været 
en eneste indvandrer dernede. Altså, så, så ville det være helt ideelt, fordi så var 
man nemlig med tidsånden, mode og alt mulig. Jeg tror, at det var dét, man 
gerne ville have lavet. […] Et hyggeligt museum. (Rej19: 456-7) 

Ukendt 

	  

- det har selvfølgelig været diskuteret mange gange - om Bymuseet skulle være i 
Den Gamle By, for jeg ved, at det altid har ligget som en skjult dagsorden, at det 
var en mulighed, og nu kom så øjeblikket, hvor nogle politikere besluttede det. 
(Rej20: 497)	  
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BILAG C 
 

• Embedsmænd - kodningsskemaer vedrørende 11.6. 
 
 
1.  Hvordan beskriver embedsmænd museet? 
Her ses f.eks. efter beskrivelser af museet, af udstillinger, medarbejdere og hvad man oplever museet 
arbejder med. (Eksempler: Jeg synes de er …, de er ikke…, museet har…, museet har ikke…) 

 
Kategori 1 

Organisationen 

Personalet - der var rigtig mange ildsjæle i […] Bymuseet. (Repe21: 526) 
- jeg kender en masse gode folk i og omkring Bymuseet (Repe23: 576) 
- Vi havde jo et glimrende samarbejde med personalet, der var dernede (Repe: 
541) 

Ledelsen - også indenfor bestyrelsen. [..] en fantastisk dygtig bestyrelsesformand, og der er 
andre meget dygtige engagerede i bestyrelsen. Jeg har jo mine egne medarbejdere 
og min forvaltningschef […] fra biblioteket, og Borgerservice sidder også i 
bestyrelsen, så der er jo gjort rigtig, rigtig meget godt arbejde, og det er jo også 
lykkedes f.eks. at få dit ph.d.-projekt hjem. (Repe23: 576) 
- meget lydhøre, som meget optagede af ligesom og - ja, at gøre det godt. Og 
meget optaget af at have en god dialog. (Repe23: 579-580) 
- [Direktøren og bestyrelsesformanden] har været meget åbne og opsøgende - 
også overfor mig - for at sige: "Når der nu er udvalgsmøde, hvordan fremlægger 
vi tingene bedst muligt? Hvilken rækkefølge?, hvilke oplysninger synes du, vi 
skal tage med? Kan det her gå, eller ??" […] vi har haft en glimrende dialog . 
(Repe23: 581) 
- vi har en god dialog. (Repe22: 556) 
- mere en reaktiv proces for dem end en proaktiv. (Repe21: 529) 
- [direktøren] har ringet til forvaltningen og sagt] "Vi har en rigtig god udstilling. 
Den vil vi gerne have åbnet. Kan du lige sige, hvis vi gerne vil have dén og dén. 
Gør vi så noget forkert rent politisk. Altså der er jo meget med, hvem er rådmand, 
hvem er borgmester og alt sådan noget, ikke. Da har de også været positive 
opsøgende. (Repe23: 581) 

Bygningen og 
landskabet 
omkring 

- Bymuseet har en fantastisk bygningsmæssig ramme. Man kan ikke komme ind i 
Bymuseet, uden at man bare bliver..- jamen, altså man får faktisk lyst til at være 
der. Men, men der har så været for lidt at se efter min bedste opfattelse. (Repe23: 
569) 
- Altså dét at få lavet så stort og flot et museum, som det jo, det jo var/er […] en 
succes (Repe21: 526) 
- De var flyttet ind i et fantastisk nybygget, tilbygget, ombygget hus på smuk 
beliggenhed nede ved åen, men alligevel kom der ikke særlig mange 
publikummer. (Repe:23: 567) 
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- Jeg synes, at deres største succes var, at de faktisk fik overbevist Byrådet om, at 
man skulle bygge et nyt museum til dem. Det er klart deres..Det var under den 
gamle leder, kan man sige, at den blev tænkt frem, og det var så i selve processen 
af byggeriet, at vi havde den store turbulens, ikke!. Så det er også endt med at 
blive … er endt med at blive, at komme lidt tilbage som boomerang - i nakken på 
dem med det store flotte hus, som har stået og været lidt for tomt.(Repe22: 551-
552) 

Et lille museum 
klemt mellem 
de store museer 

- Og samtidig er det jo præget af, at det, som også er vores bymuseums vilkår, det 
er at være trængt opgavemæssigt mellem det store Moesgård på den ene side og 
det andet store museum - Den Gamle By - på den anden side, som man jo kunne 
sige også opgavemæssigt kunne lappe lidt ind over, og det har været vanskeligt 
for Bymuseet og […] få defineret - Det her det er vores suveræne plads. Og det er 
her, at vi kan noget særligt. Fordi det er en lillebror mellem to meget store, stærke 
institutioner.(Repe23: 578) […] Og det er et vanskeligt vilkår, Bymuseet har haft. 
(Repe23: 578) 
- Du har Den Gamle By som, som fysisk ligger i Århus, og som mange 
århusianere betragter som et Århusmuseum. Så har du Moesgård, som står for 
hele den arkæologiske del. Et kæmpestort museum. Så hvordan er det, at man 
som, som lille, relativt lille institution, skal placere sig ind i dét billede. (Repe21: 
513) 
- Bymuseet har indtil videre har været sådan en lillebror i det her, og har […] stået 
i skyggen af, at der er nogle store museer, der faktisk har beskæftiget sig med 
nogle af de samme emneområder. […] Så der er nogle store spillere på banen, der 
[…] har været med til at gøre det svært for Bymuseet. (Repe22: 540)  
- Det er en lille organisation. (Repe22: 545) 
- man kan godt betragte det som om, at man er et lille museum blandt 
storebrødre, og at man let bliver presset, hvis man går ind i dén bane, men man 
kunne også sige, at du rent faktisk har en kæde af nogle enormt dygtige og 
drivkraftige museer som, som jeg, ved at spille sammen med, kan få noget positivt 
ud af. (Repe21: 518)  […] Og det tror jeg, at man gjorde for lidt. Altså jeg tror, at 
man kom måske i for høj grad til at se sig selv - at man skulle finde sin egen niche 
alene, i stedet for at sige - "Okay, hvor er det, at jeg passer ind sammen med de 
store?, og hvad er det, at de kan se, at jeg kan være god til?".  (Repe21: 518-519) 

Svag, usynlig 
profil 

- og det er dér, jeg måske har savnet, profilen fra Århus Bymuseum. […] altså - 
hvad er det, vi skal? Hvad er for en historie, vi vil være gode til at fortælle? 
(Repe21: 513) 
- de har været for lidt synlige. (Repe21: 527) 
- Jeg kan analysere mig frem til, at de havde fokuseret på […] den aktivitet, der 
ikke er formidling. […] Altså - alt det museumsfaglige, den forskningsmæssige 
del og, og hele den del. […] Men det var i hvert fald ikke, altså, med en hel første 
sal ledig, så var det jo ikke dér, at kræfterne lå […] i hvert fald de synlige kræfter. 
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Der kan sagtens have foregået rigtig meget, hvor man har forsøgt at fundraise til 
dét, men, men de resultater, der ligesom skulle være synlige, de var for svære at få 
øje på. (Repe21: 525) 
Jeg tror, at det er overset. […] det er kendt i en snæver kreds men er blevet noget 
usynligt. (Repe23: 569) 

Sammenlignes 
med andre 
museer 

[…] et museum der har haft svært ved at, […] at skaffe de ekstra midler som de 
andre museer er rigtig dygtige til at skaffe - til at få nogle, nogle gode og markante 
udstillinger. (Repe22: 541) 
- når vi selv kigger med vores ikke-sådan-specielt-fagmæssige-briller ud over dét 
landskab dér, så er det ikke Bymuseet som fremstår som flagskibet […] Det er helt 
klart Moesgård, der gør det. Det er der ingen tvivl om i den her by. (Repe22: 545) 
- Og da kan man jo se den helt nye udstilling om vikingerne ude på Moesgård[; 
den] er jo i den grad med til at sætte nye rammer op for, hvad et museum skal. 
(Repe23: 582) 
-Jeg har ikke nævnt Kvindemuseet, […]  Altså [Bymuseet konkurrerer jo med 
museer som, som jo nok har været i stand til at fortælle og formidle 
og engagere borgerne - har simpelthen haft mere at byde på. (Repe23: 569) 
- Københavns Bymuseum. […] Som jeg oplever som et meget velfungerende 
eksemplarisk bymuseum. Det er i hvert fald en super interessant samling de har. 
[…] Rigtig, rigtig spændende bygning.(Repe23: 563-564) […] Altså den, altså den 
er bare vedkommende, […]  den er meget fortællende. […] Og det mener jeg jo så 
står lidt i kontrast til vores eget bymuseum med alt dét, der ligger, altså af 
historiske begrundelser for, hvorfor at det er sådan. (Repe23: 564) […] men det er 
jo veletableret i København, og der er rigtig meget at se. […] Og det er jo dét, vi 
har savnet nede på vores bymuseum.(Repe23: 564) 

Er og har et 
problem 

- Vi laver en kontrakt med Bymuseet - vi kører med 4-års kontakter med de lidt 
større kulturinstitutioner, og dvs. at vi har jævnlige møder - også når der ikke er 
problemer!, og, og ret hyppige møder når der er problemer. Der har jo været en 
hel del, som man kan sige. Bymuseet har fyldt pænt godt i min og forvaltningens 
kalender.  (Repe22:541) 
- Jeg synes ikke helt, at de har været dygtige nok til at indfri.. Jeg synes ikke kun, 
at det er udefrakommende faktorer der gør, […] at de har måttet ligesom, ja 
næsten kastet håndklædet… De har ikke kastet håndklædet i ringen, men vi har 
egentlig sagt, at de kan lige så godt smide den derind, fordi vi tror efterhånden 
ikke på, at de kan fylde de rammer ud, sådan som det har været meningen. 
(Repe22: 550) 
- Noget af det, der har fyldt en hel del, har været nogle af de analyser, jeg har 
nævnt. Specielt, i virkeligheden, en analyse vi lavede for nogle år siden omkring 
Bymuseets økonomi. […] Altså når vi har sådan nogle opgaver, så begynder de 
lige pludselig rigtig at hobe sig op på vores borde. […] Det fyldte rigtig, rigtig 
meget, da der var sådan - det her noget dramatiske lederskifte dernede, […] Det 
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var i dén der turbulens, da havde vi mange møder med bestyrelsesformanden, 
som det jo er i dén situation, - også rådgivning af, hvordan håndterer man sådan 
en afskedigelsessag, som der var tale om dengang. […] Og ellers så må man sige, 
at i det daglige så, […], ja så er der hele den her fusionsproces. Den har jo fyldt 
voldsomt igennem det sidste halve års tid. (Repe22: 545) 
- da jeg kommer ind, da er det faktisk dér, hvor det begynder at gå stærkt ned af 
bakke omkring den tidligere ledelse og en masse problemer og økonomi osv. Så, 
så mit billede af Bymuseet er da præget af, […] at det er en af de 
kulturinstitutioner, vi faktisk har haft mange problemer med. Problemer med at få 
til at fungere, problemer med at få til at levere - altså, sådan er det (Repe23: 578) 
- Altså det er klart omkring det her med den permanente udstilling. Det har været 
et, det har været et tilbagevendende element igennem flere år, men, men jo også 
noget omkring deres […] publikumsarbejde og deres ambitioner omkring 
publikum. Altså hvor mange de egentlig gerne skulle have ind. (Repe22:556) 
- Der kan jeg huske, at [direktøren]  ringede til mig og sagde: "Nu skal du bare 
høre". Så selvfølgelig har der også været dén slags successer undervejs, men du 
ved - bare målt op mod det store billede, nemlig. Nu skal vi have fyldt det her 
sted ud.  (Repe23: 576) 

Økonomi og 
udvikling 

- det lykkedes altså ikke at få de der store fonde, som skulle ud at spytte 10 
millioner i, eller 5, eller hvor meget de skulle. Det lykkedes ikke at få dem 
overbevist om det her projekt. […]Det gjorde faktisk et ihærdigt forsøg. (Repe22: 
543) 
- jeg anerkender fuldt ud, at der har været gjort allehånde bestræbelser på at 
komme op i et højere gear, efter at man er rykket ind i den nye bygning. (Repe23: 
564) 
- Bymuseet […s]om har haft forskellige problemer.  Dels havde de nogle 
økonomiske problemer, som vi for flere år siden, […] hjalp med at lave en 
rekonstrueringsplan, […] vi fik ydet dem et lån, så de havde mulighed for ligesom 
at få styr på økonomien. [Direktøren] har gjort et stort stykke arbejde med virkelig 
at få, at få hånd om økonomistyringen i butikken, som var problematisk før 
hendes tid. (Repe23: 566) 
[…] Men man har jo, som så mange andre, også måtte sande, at finanskrisen også 
her er med til at sætte nogle begrænsninger. (Repe23: 564) 
- den udviklingsplan for en stor fast […] som forudsatte, at man kunne indhente 
en hel del ekstern finansiering, den udviklingsplan lod sig ikke gennemføre[…] af, 
tror jeg, mange forskellige grunde, men også som de jo selv har sagt, fordi det var 
umuligt at få fat i nogle private midler som, som tiderne nu var. Det betød jo så, at 
der kom ikke den udvikling i Bymuseet, som vi havde forventet, og som man også 
politisk set havde forudsat. De fik ekstra midler som en del af deres økonomiske 
rekonstruktion, men resultaterne lod vente på sig. (Repe23:567-577) 
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Fusion - [har] en vilje til at være konstruktiv (Repe23: 580) 
- De har fået skabt sig et fundament, som gør, at de har en masse at byde på. […] 
Det er ikke bare noget der bliver lukket og slukket, og så tager nogle andre over. 
Nej, det kernekompetencerne der bliver båret ind fra Bymuseet i en ny ramme. 
(Repe23: 575) 
- Og det hænger jo sammen med flere ting. Altså, jeg er meget optaget af - igen, 
altså de kulturkroner der er, at de er i spil på bedst mulig måde, fordi vi har for få 
midler til kulturområdet. Sådan er det. Og vi har jo pligt til at sikre, at de penge 
der er, at de så bliver brugt bedst muligt. […] Samtidig er der jo i de her år, [.] 
også fra regeringens side, et udspil omkring museumsfusioner. Så det er helt 
naturligt. Og Bymuseet har jo selv lavet en fusion med Besættelsesmuseet. Så det 
er helt naturligt at tænke i - kan man ved at gøre mindre enheder til en del af 
nogle større samlede enheder, kan man da spare nogle administrative kroner? - 
nogle af de der lidt kedelige kroner - på så til gengæld at flytte dem over. Ikke for 
at spare dem til andet!, men for at flytte dem over, så det bliver udstillingskroner, 
så det bliver formidlingskroner, så det bliver forskningskroner. (Repe23: 574) 
 

Politisk og 
mediemæssig 
bevågenhed 

- Men det skifter bare lynhurtigt, da der først bliver politisk bevågenhed og […] 
pressen går ind i sagen. Tomme arealer og et stort fint museum som ikke, som 
ikke bliver brugt (Repe21: 516) 
- Hele overetagen, hele 1. salen stod faktisk i lange perioder ubenyttet hen. Og det, 
og det er klart, at det er ikke tilfredsstillende. Og det bliver der også politisk 
opmærksomhed på, fordi kulturmidlerne er knappe (Repe23: 567) 

 
Kategori 2 

Museet udstillinger og aktiviteter 

Mangler en stor 
permanent 
udstilling 

- Jamen den største fiasko er helt klart, at de ikke har evnet at få opbygget en 
permanent udstilling i dén periode der er gået, siden at de fik det nye museum. 
Det er helt uden sammenligning den største fiasko. (Repe22: 552) 
- Jamen det er jo en fiasko, at man håber og arbejder så målrettet på at få 
etableret en […] stor permanent udstilling, og det så skubbe, skubbe, skubbe, 
skubbe, skubbe [åbningen]. (Repe23: 575) 

Uvedkommende - Den har i hvert fald ikke været nærværende nok. Jeg ved godt, at man har 
forsøgt at sige, at Århus er en migrationsby og vi skal fortælle historien om, 
hvordan påvirkninger udefra har påvirket Århus og skabt Århus, dét Århus vi 
kender i dag. Men det har ikke sagt folk noget. (Repe21: 513) 

Høje ambitioner 
og faglighed 

- Jamen altså der er ikke noget i vejen med ambitionerne i Bymuseet. Altså det 
har da ønsket at opbygge et vedkommende museum. […] De har fokuseret 
meget på migration og andre relevante emner, altså for også at fortælle dén del 
af Århus' nyere historie. Det synes jeg bestemt har relevans og aktualitet, men, 
men det er ikke altid lykkedes, vil jeg sige. (Repe23: 569) 
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- Så kan det godt være, at du har et fagligt udgangspunkt der tilsiger dig, at 
indvandring til og fra byen på mange måder har været dét, som har skabt byen. 
Men hvis det ikke er nærværende i århusianernes hoved, jamen så opnår du det 
ikke. Altså, fordi folk kan ikke forstå det (Repe21:514) 
- en meget ambitiøs satsning ved at gå i dialog med arkitekttegnestuen derovre 
der hedder "BIG", altså Bjarke Ingels Group, eller hvad den hedder, i 
København og fik tegnet et meget, et meget ambitiøst projekt med vand der løb 
igennem bygningen, og jeg ved ikke hvad, og nogle tematiske nedslag i Århus 
bys historie (Repe22: 543) 
- de har en meget seriøs holdning til det [deres opgave], og […] på det seneste 
[…] et højt ambitionsniveau. […] (Repe22: 550) 

Trofast 
brugerkreds men 
for snæver  

publikumstal, som jeg ikke er sådan specielt imponeret af. […] Til gengæld har 
de […] en rimelig trofast skare af folk, der også i den der […] seje 
opbygningsfase fra næsten ingenting, og indtil at det blev et rigtigt museum, 
altså har ydet en stor indsats dernede […]. Men nu er det blevet sådan en 
almindelig venneforening, der får lidt fordele osv. […]  jeg tror, at der faktisk er 
mange, der slet ikke ved, at det ligger der.(Repe22:551) 
- Og man kan sige, at det måske var dér det haltede. […] Der var ikke brugere 
nok. Og det var jo dét, det politiske niveau, på et eller andet tidspunkt, indså, at 
[…d]et kan godt være, at […] en stærk vennekreds og en hård faglig kerne som, 
som kan se visionerne med det her museum, men for den store undrende 
århusianske menighed […] var Bymuseet ikke inde under huden. (Repe21: 513) 
- man har gjort for lidt for at nå ud til, til en bredere kreds (Repe21: 527) 
[…] en succes, at man havde en brugerkreds som var tæt knyttet op. Den var 
måske ikke så bred, men, men der var jo rigtig mange engagerede, og der var 
rigtig mange ildsjæle […] omkring Bymuseet. (Repe21: 526) 
- men de er ikke kommet bredt nok ud. (Repe23: 571) 
- et lidt for snævert forsamlingshus. Brugerkredsen blev simpelthen for snæver. 
[…] Man kan sige, at det er måske også er et lidt for dyrt forsamlingshus. 
(Repe21: 524) 

Udenfor 
museumsfunktion  

- Jeg synes bare ikke, at det er en museumsfunktion som sådan. Men det er da 
fint, at man kan bruge nogle fysiske rammer til nogle aktiviteter. […] De har 
både lavet strikning, og jeg ved ikke, hvad det er, at de har lavet af ting og 
sager, hvor jeg så engang imellem har anfægtet lidt, at de tæller nogle gange de 
der folk med som gæster, altså som publikum på museet. Det kan godt være, at 
de er kommet til at kigge på ét eller andet, men det er ikke efter min mening 
ikke sådan en rigtig museumsgæst. […] Altså jeg synes, at det er fint, at man 
bruger sine fysiske rammer alsidigt, det er bare ikke dét, vi giver penge til. 
(Repe22: 550) 
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Kategori 3 

Museets opgave og funktion 

Fortælle byens 
historie på en 
måde der lever 
op til 
museumsloven 

- Det er et museum […] som bør fortælle byens historie. 
Altså fra 1850 og frem […] de har jo, der er selvfølgelig nogle indsamlinger og 
nogle forsknings- og […] nogle andre forpligtigelser - de 5 søjler der findes i 
museumslovgivningen. […] skal de selvfølgelig leve op til […] Men nu 
koncentrerer jeg mig lidt om den udstillingsside der er. Fordi når man ser på 
nogle af de evalueringer der er lavet, så har Bymuseet jo på mange områder 
klaret sig ganske fint og faktisk også fået en pæn evaluering. De har haft svært 
ved at løfte den forskningsmæssige del. Det siger sig selv. Det er også et 
ressourcespørgsmål, men, men det som jeg synes er det vigtige, for ligesom at få 
startet den gode fortælling om Bymuseet, det er mere, hvordan man får fat i 
publikum?. (Repe23: 571) 
- det er jo klart, at der er, der er nogle lovmæssige forpligtigelser. Der er også 
nogle forskningsmæssige forpligtigelser. Men jeg tror, [...] det de bliver vurderet 
på, det er ikke det. Altså det gør de i forhold til museumsstyrelsen, og det skal 
de leve op til. Men det er ikke der, at de vinder den lokale goodwill. Og så længe 
at byrådet er så stor en bidragsyder, som de er, så er det noget andet, de skal - 
nemlig at sikre at der er "kunder i butikken". Og det kan godt lyde, igen, lidt 
populistisk, men det tror jeg bare er vigtigt at holde sig for øje. Fordi hvis du 
ikke lykkedes med det, jamen så går det […] måske desværre sådan, som man 
kan sige, at det er gået for Bymuseet. (Repe21: 523)	  
- statsanerkendelsen som gør, at de jo så også får nogle statspenge, den baserer 
sig jo også på, at de varetager nogle andre opgaver, som bare ikke er så synlige 
for folk. De har jo også lavet f.eks. myndighedsopgaver, hvor de har været inde 
at lave udtalelser omkring lokalplanlægningen i Århus Kommune. Sådan nogle 
ting som ingen mennesker jo rigtig lige forestiller sig, hvad er det for noget - 
ikke! De indsamler selvfølgelig genstande, og de har en konserveringsindsats, 
og de har også en forskning som, som - hvor vi nok må sige.. .Dén, dén er nok 
lidt det næste, man kigger på, […] en formidling skal jo ikke bare være en 
populær formidling. Det skal også gerne være en forskningsbaseret formidling, 
ikke. Og da må vi nok sige, at der har Bymuseet heller ikke haft sin store force 
på dét område. (Repe22:544-545) 
- altså jeg synes da, at det ser ud som om, at de har forsøgt at forfølge alle 
pindene. Og det mener jeg også, at de er forpligtet til. Det siger museumsloven, 
at man skal. (Repe23: 572) 
- Fra min stol, og det er jo lidt som, som en forlænget arm for vores byråd og 
politikerne, så er det altid, […] den væsentligste af de 5 søjler, vi har i 
museumsloven, set ud fra det politiske system, og dermed […] også 
forvaltningens, det er formidlingen […] det skal være en vedkommende 
formidling for byens borgere primært og for tilrejsende til byen, at det giver et 
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indblik i, hvad det er for en baggrund, at den her by den opstod på. (Repe22: 
544) 

Fortælle det 
særlige ved byen 

Og da tænker jeg, at, at, at det, det jo skal eller gerne skulle, det er at sige noget 
om: "Jamen hvad er de særlige kendetegn for Århus, og hvordan et det, at vi 
formidler dem?". […] ud fra min lægmandsbetragtning, så, så handler det rigtig 
meget om også at lave noget, som århusianerne synes er interessant. […] Jan 
Skamby fortalte om nogle erfaringer, man havde gjort fra Liverpool, hvor man 
kan sige: "Hvad gjorde Bymuseet dér?". Jamen helt oplagt! - Bymuseet der 
gjorde 2 ting. De tog fodboldklubben, og så tog de Beatles. […]  Det er noget, alle 
kan forstå. (Repe21: 513) 

Være interessant 
for mange 
borgere og gæster 
i byen 

- Altså vi er nødt til at prioritere, at der faktisk bliver nogle borgeroplevelser, 
nogle publikumsoplevelser, af de kulturmidler vi afleverer - også at der er et 
pænt højt niveau.(Repe23: 567) 
- Altså nogle pæne store publikumstal […]. Så det er også sådan nogle helt 
banale ting. Altså, der skal gerne komme nogle folk på dét museum, hvis der 
skal skydes de her penge i det. Men dét, de kommer for, det er jo den måde man 
formidler historien på. Det er ikke så meget for at komme ned og snakke med 
nogen om, hvad de sidder og forsker i, eller hvor mange kaffekander de har 
stående ude i deres magasiner osv. Det er vinduet ud-ad-til, ikke, og det er dét vi 
interesserer os mest for - også når vi skriver vores kontrakter og opstiller det vi 
sådan kalder "produktionsmål", altså hvor mange udstillinger skal I lave osv. 
Der skal være et flow, i det de laver, ikke!, og det skal være interessant for - det 
er nok primært byens borgere, men altså, jeg tror da også at mange gæster, 
normalt - når de kommer til en by og slår sig ned dér nogle dage måske, jamen 
så tænker de: "Hvor kan man få noget at vide om, hvad det her er for en slags 
by?". Jamen det kan man måske på Bymuseet. Der kan man i hvert fald se, hvad 
det er, der har ført den frem til, hvad den nu er, ikke!. (Repe22: 544) 
- Jamen så skal du have et museum som folk gider komme på og som har noget 
nærværende at fortælle - en god historie om byen. (Repe21: 514)  
- Men den gode historie for mig er en historie som, som folk […] for det første 
gider komme og se. Fordi man kan sige, at det kan godt være, at du har et højt 
museumsfagligt niveau, men hvis, […] det ikke lykkedes med at komme ud over 
rampen med det, […]  så synes jeg ikke, at det er til nogen gavn. (Repe21: 514) 
- Så det skal være noget folk føler nærværende. Det skal være noget der, der 
ligesom kan trække publikum til, for nu at sige dét. […] gerne være noget der, 
der bibringer noget. Altså de skal gerne have fået en oplevelse. Og da synes jeg 
jo, at, at det må man forsøge at finde for at lykkes med dét. Jamen det er jo noget 
omkring "Hvad er det for et særkendetegn, som århusianerne synes, er ved 
Århus?". Så kan det godt være, at du har et fagligt udgangspunkt, der tilsiger 
dig, at, […] indvandring til og fra byen på mange måder, har været dér som har 
skabt byen. Men hvis det ikke er nærværende i århusianernes hoved, jamen så 
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opnår du det ikke. (Repe21: 514) 
- hvis det var lykkedes perfekt […] Så havde der stået et tilløbsstykke af et 
museum hernede (Repe22: 556) 

Give identitet til 
byens borgere 

- det er den aktuelle bys historie der skal fortælles på en måde for byens borgere 
først og fremmest, så man får en sammenhæng i, hvad er det? Altså hvorfor ser 
byen ud i dag, som den gør? Hvad er det for en historie ens egen by slæber med 
sig? Jeg mener, at det er betydningsfyldt for ens identitet og tilhørsforhold til 
dén by man nu, af forskellige grunde, har valgt at bosætte sig i. (Repe23: 568) 
- [Museet] er jo en del af ens identitet. Altså hvad er det for en by man bor i. 
(Repe23:574)  
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Kodningsskemaer vedrørende 11.6.1.  
 
2. Hvordan ville embedsmænd gerne have at museet skulle være?  
Der fokuseres her på, hvorledes embedsmænd beskriver, hvad og hvordan de ønsker organisationen 
skulle være. (Eksempler: Jeg synes de skal…, Jeg lægger vægt på, museet kunne/burde/skulle… ). 

 
Kategori 1  

Museets strategi 

Strategisk 
samarbejde med 
de store museer i 
byen 

- jeg havde nok forsøgt at spille lidt mere sammen med nogle af de andre 
museer her i byen […] Man har forsøgt sig med noget billetsamarbejde på et 
tidspunkt, men, men det er ikke rigtig kommet i spil […] man kunne også sige, 
at du rent faktisk har en kæde af nogle enormt dygtige og drivkraftige museer 
som, som jeg ved at spille sammen med kan få noget positivt ud af. (Repe21: 
518) 
-  for et lille museum som Bymuseet netop har været, ved at indgå i […] mere 
forpligtende samarbejder med nogle af de andre museer og sige: "Kan vi lave 
noget PR sammen, kan vi lave noget markedsføring sammen?" (Repe21: 527 
- Altså en enhed kan simpelthen også blive for lille til, at man for alvor kan få 
foldet ting ud. Jeg tør ikke sige, om det er dét, der er tilfældet. (Repe23: 572) 

Finde sin 
berettigelse 

- man skal agere i, men prøve at acceptere, at […] at man er en lillebror, der skal 
spille ind, […] har sin plads, uden at få sådan et lillebrorkompleks. Fordi jeg 
synes nogle gange, at det har været dét, der har været galt - at, at man har, man 
har, det har næsten, og igen, […] men det har næsten virket som om, at man har 
haft berøringsangst, fordi at man har været træt af hele tiden at få at vide, at 
man var den lille. Og sådan de der andre der har været lidt nogle brushaner. 
[…] Men det må man jo så bide i sig og sige: Okay, jamen vi er de små, men vi 
har vores berettigelse. Og det må vi finde ud af, hvordan at vi i fællesskab gør 
bedst. (Repe21: 534) 

Samarbejde med 
forvaltningen 

 - den væsentligste måde at inddrage embedsmænd på, er egentlig som 
rådgivere. (Repe22:557) 
- slået ind på den bane der hed: "Okay, hvordan, hvordan gør vi det så 
sammen?" (Repe21: 507)  
- Hvis man måske tidligere havde forsøgt at få den væsentlige stakeholder, der 
hed Rådmandssekretariatet med, så kunne det godt være, at man havde kunne 
lande et andet sted. [… og havde sagt] ”men så lad os arbejde på, hvordan 
Bymuseet så skal se ud i Den Gamle By eller..". (Repe21: 508) 
- rettidig omhu. Altså det havde været lige da, kommissoriet havde været hørt, 
så skulle man sige: "Okay, hvordan, hvordan påvirker jeg det her?". Man kan 
have ret for så vidt, at løbet var kørt i forhold til, at vi ikke gør noget. Det var 
ikke en mulighed. Man kan ikke sige: "Vi fortsætter bare som nu". (Repe21: 520) 
- Altså så prøvede man så at sige: "Jamen okay, så lad os se på ABM-
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samarbejdsmodellen". [….] have været konstruktive i at formulere nogle 
visioner. […] Altså en medspiller […] man forsøger at drage mere ind. […] Det 
tør jeg faktisk ikke sige, om man har forsøgt det, men at kommunen så ikke har 
været interesseret eller lydhør frem til at det så rammer medierne. Det ved jeg 
faktisk ikke. (Repe21: 529) 
- jeg vil helst ikke have, at det skal munde ud i sådan noget "leflen for". Fordi jeg 
synes, at det er helt legitimt og helt reelt at have faglige udgangspunkter som 
kan være forskellige. […] Men, men man skal i hvert fald have fælles billeder, 
ikke!. Det kan godt være, at vi ikke er enige i Kulturforvaltningens strategi, 
men, men, men vi ved, altså så der ikke kommer sådan nogle "hovsa-ting". 
(Repe21: 530) 
- Så derfor - dialogen med henblik på at skabe fælles billeder - Hvor er I?, hvor 
er vi?. Så kan det godt være, at vi skal prøve at være det samme sted.[…] 
(Repe21: 530) 
- være åbne overfor, når der kommer en henvendelse. Selv have modet til at 
ringe og sige: "Der er noget her, det kan vi altså ikke lige komme overens med". 
Og have en tæt dialog […] (Repe23: 580) 
- at det som institutionsleder er væsentligt lige, når det popper frem, og, og 
forsøge at få de centrale stakeholdere i tale - og sige: "Hvad gør vi her? Altså, 
kan vi, kan vi lave en fælles strategi for at få vendt dét?". Vi vil selvfølgelig 
allerhelst før, men når det først er sket, så er det virkelig at gribe knoglen og, og 
prøve at få lavet en fælles strategi. Det kan også være, [at direktøren har gjort 
det]. Det tør jeg ikke sige. […] , men det var dét jeg selv ville gøre - sige: "Hvad 
gør vi her?". Fordi så havde [X] talt med eksempelvis [Y], og så havde [Y] 
kunnet sige: "Okay, nu laver vi dén og dén bratte strategi, eller vi gør sådan og 
sådan og sådan". (Repe21: 528)  
- der er en medielogik, og når først katten er ude af sækken, så skal der være 
nogle folk med forstand på medier der er nødt til at hjælpe en. (Repe21: 529) 
- [sige til forvaltningen] " den nye kulturpolitik synes vi er enorm spændende. 
Vi har tænkt os at arbejde med den på dén og dén måde, men, men vi kunne 
godt tænke os [at] gøre det ind i en kontekst, hvor vi løfter i flok. Hvordan ser I 
som Forvaltning på dét? Hvilket syn har I på det?". (Repe21: 533) 
- til Kulturforvaltningen ville jeg sørge for at være i løbende dialog. Prøve at 
invitere ned, […] Det er jo svært for et, en, en relativ lille institution som 
Bymuseet, fordi at det er klart, at de kommer ind i et billede, hvor, hvor den 
pågældende embedsmand har rigtig mange andre ting. Men, men invitere på en 
kop kaffe engang imellem […] og så […] være enorm godt forberedt", […] man 
har noget på hjerte […], at sige: "Nu skal du høre. Vi arbejder så og så hårdt på 
at skaffe de her midler. Vi gør det på dén og dén måde. Hvad tænker du om 
den strategi?". "Vi synes ikke rigtig, at det fungerer […] og der kommer ikke 
flere kroner i kassen. Har du nogle ideér?". […] Det kunne også være […]"Nu 
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skal du høre. Vores sidste udstilling var en bragende succes. Vi havde så og så 
mange presseomtaler, og vi havde så og så mange besøgende […] Ja, det kunne 
være eksempler. (Repe21: 532-533) 
- skabe noget mere interesse og noget mere medvind. Have inddraget mere dér 
end […] den normale kreds. Altså - Venneforeningen og. […] på daværende 
tidspunkt havde det været helt afgørende at få, at få rådmandssekretariatet, 
[kultur]direktøren og rådmanden med og sige - "Okay, hvad gør vi i 
fællesskab?. Vi har en fælles opgave, og vi skal have gjort det her museum til en 
brugermæssig succes. Fra 0 til 100 på 10 sek. Hvordan gør vi det?". (Repe21: 
517) 
- det er ikke ligegyldigt, om Bymuseet laver kedelige udstillinger, og at de bare 
laver det antal, der står i kontakten, men at man faktisk sådan lever lidt med i 
institutionen og følger med, og at de på de møder og dialogmøder vi så har, 
også kan, hvad skal man sige, kan gå ind i en, i en god dialog om, […] Nu siger 
jeg, at vi er tilsynsvirksomhed. Det lyder så grimt, ikke! Vi sidder og holder øje 
med, at I bruger pengene rigtigt! Det gør vi også, og det skal vi gøre, for det er 
skattepenge […] vi er også en slags konsulenter for dem. […] Det kan være lige 
fra hvordan: "Vi mangler faktisk ½ million i vores drift, hvilken strategi skal vi 
lægge for at få dén?".  […] Er det staten vi skal gå efter? Giver det mening at gå 
til Rådmanden?. Giver det mening at gå til de politiske partier? Og det prøver vi 
så efter bedste evne at vurdere lidt på. (Repe22: 548) 

Platform for 
politikere 

- Min erfaring tilsiger mig, at […], hvis du vil involvere politikere, så skal de 
have en rolle. Dvs. at hvis du inviterer politikere til en udstilling, så kommer de 
ikke, medmindre at de har en rolle. […] Så skal det virkelig være nogle af de 
store museer. Så dvs. at hvis jeg skulle invitere en politiker, så ville jeg bede 
politikeren om at holde … spørge om vedkommende havde lyst til at holde en 
åbningstale - eksempelvis. Altså, politikere kommer ikke bare for at komme. 
[…]. Lidt groft sagt så kan man sige, at det er dét signal, at så har jeg ikke 
vigtigere ting at tage til end "bare" at komme ned og være med til en 
udstillingsåbning. Men […] hvis man har en rolle, så har man også en mulighed 
for eksponering, og det er dét politikere lever af […] Det, det kan være store og 
små sammenhænge, men jeg tror faktisk, at hvis man havde inviteret politikere 
ned […] og givet dem en rolle […] Så tror jeg, at man kunne have været 
lykkedes med det. Altså, og det har jo så den sideeffekt, […] at involvering 
skaber jo ejerskab, […] hvis jeg nok gange har været nede på Bymuseet og stået 
foran alle de her Bymuseets Venner og sagt: "Hvor er det fantastisk med den her 
nye udstilling", jamen så er det også sværere at […] være meget kritisk overfor 
det der foregår.[…] Altså det tør jeg ikke sige [om Bymuseet har gjort], men det 
var sådan nogle elementer, jeg selv ville have arbejdet med. (Repe21: 531-532) 

 
Ændrer strategi 

 
-[Direktøren] følte jo nok, at hun havde opbakning til, til den strategi, og man 
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når stemningen 
skifter 

kan jo sige, at det måske også er dét der er blevet signaleret fra udvalget og til 
dels fra forvaltningen, at - jamen vi ved godt, at det tager tid i øjeblikket at 
samle penge ind. Men det skifter bare lynhurtigt, da der først bliver politisk 
bevågenhed, og […] pressen går ind i sagen. Tomme arealer og et stort fint 
museum som ikke, som ikke bliver brugt. Da reagerer man ikke hurtigt nok.. 
[…] der lå en strategi, men der opstod noget nyt inde midt i dét forløb - nemlig 
det at der lige pludselig var politisk- og pressemæssig bevågenhed, og så må du 
lave din strategi om. (Repe21: 515-516) 
- det er jo selvfølgelig en enorm svær balance, fordi man kan sige, at det er en 
balancegang imellem egen faglighed og egne faglige ambitioner og sådan, egen 
faglig integritet, men jeg tror, at jeg havde været mere lyttende i forhold til at 
sige: "Okay, men hvad er det så, at de vil have?. Hvad er det, at de efterspørger? 
Og hvis de efterspørger, kan man sige - populære udstillinger - så havde jeg nok 
prøvet at finde ud af at lave dét i højere grad". (Repe21: 518)  

 
Kategori 2 

Museets udstillinger og aktiviteter skal… 

Skal være interessante 
for borgere og turister 

- et bymuseumstilbud som interesserer byens borgere, som engagerer byens 
borgere, og jo meget gerne turister også. Altså det skulle meget gerne være 
sådan, at når man kommer som turist til Århus og tænker: "Det var egentlig 
en fantastisk by. Gad vide hvordan at den har set ud tidligere?, eller gad 
vide hvorfor åen er som den er nu?" - eller hvad ved jeg?, at så tænker man: 
"Dét kan jeg få svaret på!. Jeg kan gå ned på byens museum og så kan jeg få 
et svar” (Repe23: 568) 

Formidle forskning for 
alle aldersgrupper 

- vedkommende for mig og min 10-årige søn og måske min gamle mor. […] 
et museum som arbejder med formidling på en måde, som appellerer til alle 
aldersgrupper i virkeligheden. (Repe23: 568) 
- Den skal være, den skal være, den skal være i takt med tiden, og den skal 
også gerne være af en karakterer der gør, at unge mennesker og nye brugere 
de pludselig kan se, at "her er noget for os at komme til". […]og så i 
tilknytning til den en forskning som gør, at det ikke kun er underholdning, 
men at det er forskningsbaseret viden, man får præsenteret. (Repe22: 550) 

Fortælle om det 
århusianere forbinder 
med Århus 

- Så, så man kan sige, jamen - uden at jeg vil kloge mig i dét - noget af det 
jeg tror århusianerne forbinder med Århus, det er sådan noget som Ceres. 
Det er sådan noget som Oliemøllen. Det er sådan noget som AGF. Dén type 
historier. Og, og dem kan man jo vinkle på mange måder. […] Det kunne 
også have været havnen, (Repe21: 514) 
[…] se en faglig værdi i at lave populære udstillinger om eksempelvis AGF 
eller, eller Bryggeriet, […] der skulle noget i den retning til, hvis man 
ligesom skulle have vendt det. (Repe21: 523) 
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Vise det særlige om 
Århus 

- [Vise h]vornår var det, at Århus som købstad begyndte at adskille sig fra 
andre købstæder? (Repe23: 581) 
- Herunder - hvad er det for en indvandring, vi har haft, og hvad er det? - 
Fordi meget af det der foregår i dag, altså hele omdannelsen af Gjellerup, er 
jo meget godt at se ind i den kontekst. Jamen hvor startede vi egentlig?. 
Hvad var tanken? - for det var jo noget helt andet, altså - det var jo 
eksklusive boliger efter Le Corbusier princippet. Det var bare det helt store, 
og du ved.., og så endte det bare et helt andet sted. Hvad er det for år der 
ligger der imellem. Hvordan, hvordan kom det derhen?. Havnens historie. 
Rockens historier. Der er mange historier i Århus, ikke! Kom med dem. […] 
Vi vil gerne have dem. (Repe23: 574-575) 

Være medspiller for 
kommunens og 
politikeres strategier 

- vigtigt, at byens historie bliver fortalt på en måde der er vedkommende 
[…] trække linjer. Det betyder rigtig, rigtig meget politisk, fordi det er også 
det der siger noget om, hvor vi er på vej hen. Altså når du skal stå og danne 
dig et eller andet billede af, hvordan Århus kan vokse med de her 75.000 
nye. Hvad er det for nye bysamfund, du kan etablere rundt om Århus? - 
som jo er den politiske vision! Altså 75.000 nye indbyggere inden 2030 osv. 
Så er det jo rigtig, rigtig godt at se, hvordan har Århus udviklet sig?. […] Et 
forståelsesfelt vil jeg nærmere sige.[…] (Repe23: 582) 
- Kulturforvaltningen skal jo populært sagt kunne se museets værdi ind i 
deres kulturpolitik (Repe21: 518) 

Socialisere tilflyttere - Altså det synes jeg ville være rigtig rigtig spændende, hvis man på dén 
måde kunne sige, jamen det er en del af en velkomstpakke, når man 
kommer til Århus. Man skal ikke kun lære, hvor man kan hente sin 
boligstøtte, eller hvad man nu har brug for som studerende. Men man 
kommer også ned, og så bliver man simpelthen godt og grundigt taget ved 
hånden i forhold til, hvad er det for en historie.(Repe23: 583) 

Et levende sted for 
mange 

- Det skal være et sted der bare bobler og syder […] Og folk sidder ude 
foran om sommeren, ned mod åen osv. (Repe23: 576) 
- når vi kommer op i den ramme der hedder Den Gamle By […]da tror jeg, 
at vi rammer nogen. Jeg tror, at vi rammer en puls hos et langt bredere 
publikum, og det er dét, det handler om. (Repe23: 571) 
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3. Hvad tror embedsmændene, andre eksterne stakeholdere mener om Bymuseet?   
 (Eksempler: andre synes, andre ønsker, folk mener…) 
 
Kodningsskema vedrørende 11.6.2 

 
Stakeholdergrupper 

Borgerne - fra den menige borger er det…har det været for svært at se Bymuseet - altså 
med mindre at du netop har været en del af den omgangskreds, Bymuseet har. 
[…] jeg tror egentlig, at det er et fåtal af århusianerne der ved, hvad Bymuseet er 
(Repe21: 527) 
- Men jeg tror, at hvis du spørger image og siger det bredt til århusianerne, 
jamen så ville langt de fleste ikke vide, hvad det var, at du snakkede om. Altså, 
hvis du siger Århus Bymuseum - nogle ville tro, at det var Kvindemuseet. Andre 
ville tro, at det var Den Gamle By. Øh, og af dem der ved, at det ligger i Carl 
Blocks Gade, da er der ikke ret mange, der har været derinde. (Repe21: 515) 
- [hvad er vigtigt for borgerne?] hvis du spørger folk, så vil de igen sige dét der 
med et spændende museum, som er interessant at komme på. Hvis, hvis man så 
går lidt mere i dialog med dem og bidrager med lidt viden, så er jeg også helt 
sikker på, at de vil sige: En bevaring af byens historie. Men det er bare ikke dét, 
de vil tænke på først […]. (Repe21: 526) 
- da tror jeg, at man skal være mere end bare almindelig bruger for at kunne se 
dén nuance, der ligger i at være bymuseum fra Århus og så være Den Gamle By. 
Jeg tror, at rigtig mange almindelige brugere af Den Gamle By betragter dét som 
en art bymuseum, vel vidende at det er et specialmuseum som i virkeligheden 
slet ikke har noget med, særligt, med Århus at gøre.  (Repe21: 512-513) 

Politikere - Altså, Bymuseet har været en konservativ mærkesag. [Rådmanden] før, at han 
blev rådmand [har] været én af dem der har været med til at arbejde for at få 
flere penge puttet i Bymuseet. (Repe23: 581) 
- hele Byrådet har ikke altid haft den samme opfattelse af Bymuseet. (Repe23: 
577) 
- Der sker jo generationsskift og andre udskiftninger på det politiske niveau der 
har gjort, at pludselig så var dén der diskussion [om Bymuseets fremtid] én som 
man godt kunne tænke sig. (Repe22: 553) 
- Man kan sige, at det er måske også er et lidt for dyrt forsamlingshus, sagt på en 
anden måde. […] Da tror jeg simpelthen bare, at politikerne var i tvivl om, om 
det var dét de havde betalt for via deres bevilling. […]  Det er jeg ikke sikker på, 
at de syntes. […] Da tror jeg mere, at, at det politiske niveau tænker museum, i 
sådan en klassisk forstand, som formidling af historie. (Repe21: 524) 
- Men jeg tror bare, at den vigtige stakeholder der hedder "Den bevilligende 
myndighed" - i denne her sammenhæng: Byrådet, har mere blik for […] at det 
skal være et, et, et museum som byens borgere, og dermed vælgerne, synes er 
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værd at komme på.(Repe21: 523) 
- men jeg tror - det er nok meget forskelligt, altså hvordan forskellige politikere 
de ligesom synes, at de kan udnytte den der platform (Repe22:557) 
- Det, det tror jeg egentlig mange politikere egentlig godt gerne kunne tænke sig. 
At et bymuseum skulle være det sted, hvor altså det var her, [man kunne få] dén 
der hjælp til bedre at forstå, hvad det er for en by, man er i. […] Jeg tror, at et 
bymuseum er meget vigtig for politikerne (Repe22:558) 
- Det er utrolig vigtigt for dem også at have et fysisk sted at sige: "Her viser vi 
Århushistorien". (Repe22: 558) 
- Da kan Bymuseet ligesom hjælpe dem med at, at, at forme de billeder, som de 
vil gå videre ud med i deres politiske arbejde […] altså at enhver byrådspolitiker 
har jo et meget stærkt fokus på lige præcis dén by, de nu er byrådsmedlem eller 
borgmester, […] dén tror jeg måske også kan forklare lidt – […], en skuffelse fra 
politikernes side over, at de har f.eks. ikke kunne tage en kollega fra Odense eller 
fra Göteborg eller et eller andet, men ned og sige: "Nu skal I se, hvad Århus de 
kan her".  (Repe22: 557) 
- tingene er blevet meget politiske, fordi der har været problemer - fordi 
udvalget over tiden ikke har været tilfreds med leverancen. (Repe23: 580- 581) 
- Altså, det kan godt være, at du som politiker kan acceptere et tomt museum, 
hvis du tror på en strategi, der leder frem mod at få fyldt noget indholdsmæssigt 
positivt ind i museet.[…] Men i det øjeblik hvor der starter en negativ 
pressedækning af, at du har et tomt museum stående til så og så mange 
millioner, så er der ikke en politiker, der kan acceptere et tomt museum. 
(Repe21: 516) 
- […] sommeren 2009. Da kommer den op i medierne igen. Og, og det er, det er 
dér, at [en…] nytiltrådt rådmand bliver […] nødsaget til at iværksætte den her 
analyse, som er en, som er sådan et første-svar på: "Okay, nu må jeg som 
ansvarlig politisk rådmand gøre noget i forhold til at sige - Hvad gør vi for at få 
fyldt noget ind?. Vi kan se, at strategien trækker ud, vi kan ikke få samlet de her 
penge ind, så må vi, så må vi lave en analyse". Og dét er så dén, der bliver sat i 
gang. (Repe21: 516) 

Kulturpersoner 
og museums-
direktører i byen 

- [i forbindelse med kommunes Kulturby 2017 arrangementer] mange 
mennesker, typisk med en tilknytning til kulturlivet på den ene eller den anden 
måde, og som undrede sig over, at der stod så flot en bygning dér, og der stod 
museum uden på, og der var så lidt museum, syntes mange. Og det var folk, der 
kom fra byen og uden for byen og i få tilfælde nogle internationale gæster, vi 
havde der, undrede sig. […] Og de synes, at det var en fantastisk flot bygning, 
der stod der. […] Men de syntes godt nok ikke, at der lige var så meget at 
komme efter. (Repe22: 542)  
- Men jeg tror mere, at det er fordi, at der - der er jo mange mennesker der 
egentlig aldrig rigtig har syntes, at der var så meget for dem at gå derned efter. 
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Og nu skulle de så ned til noget andet. Og dét er der så faldet ret mange 
bemærkninger om! (Repe22: 542) 
- Altså vi har f.eks. trukket en masse mennesker derned i forbindelse med nogle 
af vores 2017 - altså vores kulturhovedstadsarrangementer […] men det er ikke 
mit indtryk, at dem der er kommet derned for at deltage noget i 2017-regi har 
sagt: "Hold da op. Det er da superspændende. Jeg bliver lige hængende ½ time 
eller 1 time længere". Det er ikke mit indtryk […]. Men jeg har ikke fået nogle 
tilbagemeldinger fra nogle af mine kollegaer eller andre, som jeg kender, der har 
været dernede i den sammenhæng. Nej, da er man kommet ind og gået op og 
har gjort dét man skulle, og så er man gået igen. Og det gør man jo ikke, hvis der 
er en udstilling […], som i højere grad kan fængsle. (Repe23: 569-560) 
- Men, men når, når vi så går i gang med det, og jeg får talt med nogle af de 
andre museumsdirektører i byen, herunder [Den Gamle By og Moesgård] f.eks., 
jamen så begynder jeg jo at tænke noget om at, at, at dét at være bymuseum i 
Århus, er en vanskelig opgave, fordi at du har de her store nationale museer - 
som, som godt nok ikke er bymuseer, men - og det gælder måske i særdeleshed 
for Den Gamle By […] (Repe21: 512-513) 

Kulturarv-
styrelsen 

- Men, men jeg vil sige, at nogle af de ting der sådan gør indtryk på os, når vi 
snakker museer generelt, det er jo også de der evalueringer som 
Kulturarvsstyrelsen laver, og den faglige vurdering vi får ind fra en hel anden 
kant. Altså dem læser vi da med stor interesse og diskuterer med dem, og de 
bliver også trukket frem til udvalgsbehandling og sådan nogle ting på et politisk 
niveau. (Repe22: 552-553) 
- Når de f.eks. i Kulturarvsstyrelsen siger til os: "Jamen det var da sørme også på 
tide, at I fik øjnene op for, at der nok skulle ske noget med det det Bymuseum" 
(Repe22: 553) 

Bymuseets 
støtter og dem 
udenfor 

- folk man sådan snakker med, som ikke lige sådan er indenfor Bymuseets 
Venneforening eller noget i dén stil, altså de giver nok meget udtryk af, at 
Bymuseet har et image som sådan lidt, lidt, lidt støvet, lidt gammeldags 
museum.  (Repe22: 542) 
-  For jeg tror, at det blandt den kerne der hører til i og omkring Bymuseet, da 
havde man et image og en profil der hed, sådan en høj faglighed […] også sådan 
en lydhørighed, tror jeg egentlig. Altså, jeg tror, at hvis man sidder i 
Venneforeningen, så havde man jo en fornemmelse af, at man blev lyttet til af 
Bymuseet. (Repe21: 515) 
- Jeg tror i virkeligheden ikke, at det er helt retfærdigt, men, men du ved jo også, 
at, at ting er selvforstærkende, så hvis er i en positiv spiral, så er alt godt. Hvis 
man er i en negativ spiral, og det har Bymuseet været, så skal der mere og mere 
til at overbevise et lidt kritisk publikum der kommer ind. (Repe23: 570) 
- ind imellem har været historier fra f.eks. - altså resterne af den gamle leders 
venskabskreds, kan man sige, ikke? - som jo har været kritiske overfor 
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[direktøren] og hendes måde at gøre det på, og da kan jeg jo bare sige: "Jamen 
det kan godt være, at der kommer sådan et angreb. Jeg kender også en anden 
virkelighed".  […]Så på dén måde er det ikke noget der sådan påvirker mig.[…] 
Jeg lytter til det. […] Men det er ikke noget der får mig selv til at ændre 
holdning. (Repe23: 576) 

Bymuseet - at udvikle sig til også at være et sted, hvor man har en form for demokratisk 
rum - og det var jo dét, de så fra Bymuseets side, var en mulighed i 
Multimediehuset. For det er jo byens store demokratiske hus. (Repe23: 582) 
- Man har fokuseret på en høj faglighed. Og man har fokuseret på at få skabt et, 
et museum der blandt museumsinteresserede og museumsfaglige kunne skabe 
et, et godt image og et godt renommé. Så dét, der har været fokus på, det har 
været høje ambitioner, høje faglige ambitioner, og, og det er ikke fordi, fordi jeg 
tror sådan set, at nogle af de visioner man i sin tid har formuleret med, med 
opbygningen af en ny permanent udstilling, det tror jeg også har gået på at 
ramme en bred og en større målgruppe. Men, men det lykkedes man jo så ikke 
med, fordi at man ikke kunne skaffe finansiering. Og da tror jeg simpelthen, at 
man var for sene til at sadle om og sige, jamen hvis vi så ikke på det høje faglige 
ambitionsniveau ser ud til at lykkedes med at ramme en bredere målgruppe, så 
må vi gøre noget andet. (Repe21: 515)  
- Jamen efter at den nye ledelse kom til og fandt ud af, at det var ikke bare lige 
sådan at stampe penge op af jorden til at få dén der permanente udstilling af 
Århus bys historie op at køre, da gjorde de jo så en meget ambitiøs satsning ved 
at gå i dialog med arkitekttegnestuen derovre der hedder "BIG", […], som var 
deres forsøg på at, hvad skal man sige, virkelig at komme ud af, af, af det image 
dér, som jeg tror godt, også at de selv vidste, at de, at de havde. […] De troede 
selv på det i en lang periode […]  Til det sidste, vil jeg sige, troede de på, at det 
var den rigtige måde at gøre det på, og at det nok skulle lykkedes. Det gjorde 
faktisk et ihærdigt forsøg. (Repe22: 543) 
- det virkede på et tidspunkt som om, at man troede, at man kunne køre en 
anden politisk strategi end at involvere sin rådmand. […] at man troede, at man 
havde nogle andre, andre politiske kanaler som man, man kunne aktivere og 
bruge. […] at politik og dermed også sådan et museums overlevelse tit handler 
om at prøve at finde ud af, hvor er flertallet (Repe21: 517) 

Besøgende - Jeg bygger formentlig mest på de udsagn, jeg har hørt, fra de folk der har været 
og set deres udstillinger - og som måske syntes, at der var for lidt at komme 
efter, og at mange af de udstillinger har været for kedelige og for traditionelle i 
deres tænkning omkring, hvordan man formidler historien. (Repe22: 543) 

Medierne - Vi har en lokal redaktør dér som er meget byhistorisk interesseret, og det gør jo 
også, at, at, at Århus bys historie fylder faktisk meget i JP-Århus, og dermed [… 
kommer] Bymuseet også engang imellem også på tapetet dér. Som nogen af 
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dem, der er med til at formidle. (Repe22: 555) 
- Jeg kender jo, jeg kender jo virkeligheden. […] Og så kender jeg jo også dét, 
som tit bliver rullet op i pressen, og på dén måde, altså når der er forskel mellem 
dét, så er det, der står i pressen ikke dét, der former min virkelighed. (Repe23: 
575-576) 

Embedsmænd - Vi er jo, gennem de mange år jeg har været ved kommunen, i stigende grad 
blevet […] optaget af mediernes behandling af dét område, vi sidder med […] 
Jeg går stort set aldrig på arbejde uden at have læst de to lokalaviser hjemmefra. 
Så ved jeg lidt. Det kan godt påvirke min dag […]. Jeg tror ikke, at der har stået 
noget i aviserne om Bymuseet de sidste 10 år, som jeg ikke har læst.[…] Vi følger 
med i det, ikke! Og det gør vi selvfølgelig fordi, at vi skal se, om der er ét eller 
andet, som vi som forvaltning skal reagere på, eller som Rådmanden skal 
reagere på. Nu har vi så også en kommunikationsafdeling, som vi selvfølgelig 
rådfører os med i dét der. Det er forholdsvist nyt.(Repe22: 554) 
- […] alle sådan nogle læserbreve, der vedrører de her ting, dem går vi jo ind og 
skimmer igennem og ser, om det egentlig er nogen, der kræver et svar fra 
Rådmanden […] og det er vi jo flere, der har øjnene på, ikke. […] Det er rart, at vi 
lige har sådan en fælles opfattelse af det. […] Vi læser da alt - også alle de her - 
om det er anmeldelser, eller det er foromtaler, eller er der nu åbnet dén og dén 
udstilling, eller hvad der nu måtte være. […] Det følger vi jo med i, ikke! 
(Repe22: 555) 
- jeg taler jo selvfølgelig også med sådan én som [en ledende embedsmand], som 
jo er en, en, en klar, hvad kan man sige - en væsentlig person i at beskrive: 
"Hvad skal vi med et bymuseum?". (Repe21: 512) 
- Det er jo klart, at fra min stol, da er det jo også … da er det meget den politiske 
debat, der foregår, som jo styrer den måde, vi så sidder og agerer på i det her 
felt, og det har jo været et museum, hvor der har været stor politisk 
opmærksomhed. (Repe22: 553) 
- vi kan godt lide, at der er dén der dialog [med kulturinstitutioner], og det er 
derfor, at vi faktisk også skriver ind i kontrakterne, at vi forpligter os selv på at 
holde et årligt dialogmøde. Og da præciserer vi selvfølgelig, at det betyder ikke, 
at vi ikke kan snakke sammen mere end 1 gang om året […] institutionerne har 
en rimelig sådan nogenlunde god opfattelse af, hvornår er det egentlig, at det 
giver mening at holde et møde. (Repe22: 549) 
- Rådmandssekretariatet kom vi jo meget ind, hvis det var gået galt - altså i dén 
her type sager. Ellers var det jo via forvaltningen, og så var det jo forvaltningen 
som var talerør for institutionerne (Repe21: 520) 
- jamen populært sagt så handler det jo ikke om at, at, at, at få [rådmanden] til at 
se godt ud som konservativ, men at få ham til at se godt ud som 
rådmand. (Repe21: 510)  
- vi [som…] embedsværk [bliver aldrig] partipolitiske. Det gør vi ikke, […] men 
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når du har en magistratstyret kommune og har et rådmandssekretariat, så […]  
nytter ikke noget at være politisk tonedøv. Altså du, du, du er nødt til at vide, 
hvad er det min rådmand vil som rådmand! - ikke som konservativ men som 
rådmand. Og du er nødt til også at have en vis fornemmelse om, om det er 
politisk gangbart. Altså, hvad kan lade sig at gøre her? (Repe21: 511)  
- hvor du i en udvalgsstyret kommune i højere grad vil have en faglig 
koordinering, inden at det ryger op til politisk […], så går det mere i sådan nogle 
søjler her, hvor det ryger op til en politisk ledelse - en rådmand, som så bringer 
det i spil til politikerne. (Pepe21: 511) 
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Bilag D 
 

• Politikere 
 

 
1. Hvordan beskriver politikerne museet? 
Her ses f.eks. efter beskrivelser af museet, af udstillinger, medarbejdere og hvad man oplever museet 
arbejder med. (Eksempler: Jeg synes de er …, de er ikke…, museet har…, museet har ikke…) 
 
Kodningsskemaer vedrørende 11.7 

 
Kategori 1 

Organisationen (museet som helhed) 

Image - Intet [image]. Og det er jo det helt store problem. Bymuseet nåede aldrig at få 
skabt sig et image og et brand ud over, at det ikke rigtig lykkedes at få lavet den 
her basisudstilling om Århus. Og det er jo hele baggrunden for, at Byrådet har 
besluttet sig for den beslutning, der er truffet. Det er sådan den mest direkte 
udlægning af Bymuseets situation. (Repe24: 587) 
- Der har jo været nogle personstridigheder, men det er egentlig ikke dét, der har 
formet den måde, de har fremstået som. Det er selvfølgelig heller ikke særlig 
heldigt, at der har været de der, men det er egentlig ikke dét som sådan 
imagemæssigt har betydet noget. Det må jeg sige. Det er sådan mere udstillingen og 
udstillingsformen. Det har været lidt støvet. (Repe25: 604) 

Resultater ikke 
levet op til 
forventningerne 

- Så opstod der en række problemer for Bymuseet, desværre, over en årrække. Og 
efterhånden så måtte vi jo konstatere, at Bymuseet ikke helt havde været i stand til 
at løfte den opgave, som vi havde haft en forventning om. (Repe24: 585) 
- Og Bymuseet har aldrig rigtig fået løftet sig op i den opgaveløsning som var 
forventet fra Byrådet og fra Det Konservative Folkeparti, og derfor er det så blevet 
faldet og mavet sig sådan, at det så blev en konservativ rådmand, der så sagde: "Så 
nedlægger vi Bymuseet i dets nuværende form og lægger opgaverne over i Den 
Gamle By". (Repe24: 586) 
- Ja, det er jo gået dårligt.[…] For en dels vedkommende! Der er også nogle ting, der 
er gået rigtig godt. Men grundsubstansen er jo, at det er jo ikke gået godt nok, for 
ellers havde vi ikke nedlagt Bymuseet. (Repe24: 590) 
- Men til sidst måtte jo selv jeg anerkende, at Bymuseet formåede ikke at bringe sig 
videre. Og så nåede de til et punkt, hvor vi måtte sige, at nu er det ikke længere 
hverken troværdigt eller sagligt forsvarligt at bevare institutionen i dets nuværende 
form. (Repe24: 595) 
- Bymuseets egen formåen eller mangel på samme […] (Repe24: 595) 

Fysiske rammer - Den oprindelige tanke var, at Bymuseet skulle have haft til huse i Det Gamle 
Rådhus, men så gik der feminisme og alle mulige andre underlige ting i det, øh, og 
derfor fik Bymuseet ikke den ordentlige ramme, som den skulle have haft. (Repe24: 
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585 - 586) 
- Så satser man på Bymuseet og har skabt nogle meget fine rammer, og så har der 
været nogle problemstillinger omkring, hvordan at man har været i stand til at 
bruge de meget fine rammer, og nu er den jo så på vej til at blive placeret i en anden 
organisation. (Repe25: 602) 
- Når I har sådan et fint rum, så brug det hele! (Repe25: 611) 
- opfylder vi de krav, vi egentlig siger, når man nu har sådan et fint rum, bruger 
man det rum optimalt? (Repe25: 611) 

Klemt og truet 
på sin eksistens 
 

- Og man fik heller ikke fundet ud af, hvordan at man skulle lave den museale 
fortælling om Århus i en by med nogle meget meget store paragraf 16-institutioner 
omkring sig - henholdsvis Moesgård Museum og Den Gamle By. (Repe24: 586) 
- det er et museum, som aldrig fik banket sig igennem bevidstheden med Den 
Gamle By og Moesgård Museum som to store mastodonter på hver side af museet. 
(Repe24: 588) 
- hver gang, at Bymuseet har været under beskydning i offentlighed eller har været 
under beskydning fra Byrådet, har jeg jo siddet sammen med Bymuseet og sagt: 
"Hvordan kommer vi ud af det her?. Hvordan bringer vi en ny fortælling ind i 
offentligheden. Hvordan skulle Bymuseet gribe medierne an for at få en anden 
dagsorden. Hvordan skulle vi… Hvor vigtigt var det for Bymuseet at få præsenteret 
stigningen i besøgstal overfor Kulturudvalg og sådan nogle ting". Så det har jeg haft 
en tæt dialog med Bymuseet om, fordi at jeg har haft den samme ambition som 
Bymuseets ledelse - nemlig at bevare institutionen. (Repe24: 595-596) 

Miljø - Århus bys historie har levet sådan en, måske en lidt hensygnende tilværelse, hvor 
man ikke har satset så meget. (Repe25: 602) 
 - De har været lidt isolerede […] Og har levet lidt deres eget liv. […](Repe25: 605) 

Under 
bevågenhed  

- Altså, der har jo været en meget intens pressedækning af konflikterne på 
lederplanet - også en kedelig en. Men det har også været meget hårde konflikter, 
som både direkte er endt i retssale. […] men der har været en meget negativ omtale. 
[…] Og der har været fokus på en personkonflikt, der har været fokus på et lavt 
besøgstal, og der har været fokus på udstillingens kvalitet. (Repe25: 607) 
- Bymuseet har været under beskydning i offentlighed eller har været under 
beskydning fra Byrådet, (Repe24: 595 - 596) 

Dialogen med 
politikere 

- Ja, den har ikke altid været lige god, og det er lidt usædvanligt. Det er ikke sådan, 
at de skal klappe hælene i (klapper hælende i) og siger: "Så gør vi sådan her", og vi 
skal slet ikke gå ind og sige, at nu skal I bare høre. (Repe25: 611) 
- De har jo prøvet. Altså, hvordan kan de komme i dialog med os? Det kan de bl.a. 
ved at invitere os til udstillinger. Det er en rigtig fin måde at gøre det på, ved at 
sige: "Prøv at se, vi er sådan og sådan". Det har de gjort fint. De har enkelte gange 
henvendt sig men været lidt i defensiven, fordi at der har været nogle 
kritikpunkter, som så er blevet rejst i pressen, og så skal de efterfølgende forsvare 
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sig, og det er en skidt situation at komme ind i. Da et det bedre at være proaktiv - 
som det hedder på fint dansk. (Repe25: 611) 

 
Kategori 2 

Museets opgaver og funktioner  

Museumslovens  
søjler 

- Det vigtigste for mig er, at byens fortælling og bevarelsen af byens historie og 
formidlingen af byens arv, registrering og opbevaring. […]Det er ikke vigtigt at 
have et bymuseum.[…] Det er vigtigt, at der er nogen der varetager byens historie. 
(Repe24: 589) 
- Det er opgavevaretagelsen der er vigtig.[… ]Det er museumslovens 5 hovedsøjler. 
Altså det er indsamlingen, det er registreringen, det er bevaringen, det er 
formidlingen, og det er forskning. Det er sådan set dét, der er det væsentlige for 
mig i, at de opgaver de bliver løftet, at byens borgere, virksomheder og 
institutioner har et sted at gå hen med byhistorisk materiale - henholdsvis 
institution og stadsarkivet - at der bliver foretaget en reel forskning i byens historie. 
At der bliver foretaget en reel formidling af byens historie og selvfølgelig en 
fornuftig opbevaring af arkivialier og byhistorien. (Repe24: 589) 
- Det er formidlingen [som er vigtigst] Arkivet og forskningen, altså at få fat i 
kilderne (Repe25: 606) 

Sikre og bevare 
byens 
kollektive 
hukommelse 

- Det er sådan nogle af de væsentligste elementer i at sikre og bevare byens 
kollektive hukommelse. Der er en vigtig funktion for en by i at sikre, at byens 
kollektive hukommelse bliver bevaret. (Repe24: 590) 
- Jeg mener ikke, at Bymuseet fandt modellen for at varetage fortællingen om 
Århus bys historie. Havde man gjort dét, var vi jo ikke kommet i den situation, at 
Bymuseet nu fusioneres ind i Den Gamle By. Og byens historie er vigtigere end 
Bymuseet, og derfor må Bymuseet i dets nuværende form vige for at sikre byens 
historie fremover.(Repe24: 588) 
- opgaveløsningen […] det er selvfølgelig dét, at fremtidige generationer kan gå 
tilbage og se, hvordan at vores tid var, og vi kan gå tilbage og se, hvordan at vores 
forfædres tid var, og vi har også mulighed for at lave den nødvendige forskning. 
Det er jo forskningen i historien der kan forklare elementer i nutiden. Øhhhh, og 
derfor er det vigtigt at bevare den her viden. (Repe24: 590) 

Uklar opgave 
for et 
anderledes 
bymuseum 

- grundlæggende skyldes det, at vi aldrig i byen fik diskussionen om: "Hvad er et 
bymuseum i en by som Århus" - ikke bare hvad et bymuseum er. Det vidt 
forskelligt fra kommune til kommune. Men hvad er et bymuseum i en kommune 
som Århus med Den Gamle By, med Kvindemuseet, med Moesgård Museum, som 
dækker så mange dele af dét som et bymuseum ellers skulle lave. Alene dét at de 
arkæologiske rettigheder lå på et helt andet sted, end det normalt ville gøre. 
Normalt ville de arkæologiske rettigheder jo ligge i Bymuseet, og det gjorde de 
ikke. Og på den måde manglede man jo grundlæggende den der opfattelse af, at 
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hvad pokker er det for en opgave, Bymuseet skal løse? Og det gav ingen mening, at 
Bymuseet bruge en masse krudt på at sammenligne sig med andre bymuseet, for 
de andre bymuseet lå ikke i en kommune med nogle giganter af paragraf 16-
institutioner. (Repe24: 596) 

Være synlig og 
betydningsfuld 

- Jeg må sige, at Bymuseet ikke har formået at tage dén plads i hjertet og i debatten, 
som man egentlig kunne have håbet på […]. (Repe25: 605) 
- Men derfor kan vi godt sige: "Vi synes, at I fylder for lidt i debatten", og så stille os 
nogle helt konkrete krav. (Repe25: 611) 

Skal skabe 
identifikation 

- De har været med til at give et lille nyk til, at vi ved, hvem vi er som århusianere. 
(Repe25: 606-607) 
- Og da må jeg sige, at det der nok har ramt mig allermest, det er nok den 
allersidste de har lavet, for det synes jeg er en rigtig god historie om, hvem vi er 
som århusianere, og at vi faktisk er fra forskellige lande. (Repe25: 607) 
- Jamen det skal jo oplyse om vores fortid, og det skal bibringe os en forståelse af, 
hvilken identitet vi både har i dag men også af, hvad vi har haft før, ikke? - som by. 
Hvad er sjælen? Hvad er essensen af Århus? Hvad er essensen af at være 
århusianer. Hvorfor er det lige, at vi er sådan?, og hvad er der af institutioner, og 
hvilke virksomheder har betydet noget?. Hvilken arkitektur har haft betydning?. Så 
der er sådan set meget. Hvorfor er vi dér, hvor vi er i dag? (Repe25: 605) 
- Jeg tror, at det er fint, at vi placerer dem i et andet rum. Jeg tror, og jeg håber 
virkelig på, at det århusianske og den århusianske identitet kan få lov til at blive 
udfoldet lidt mere (Repe25: 606) 

Formidling - Det er formidlingen som er vigtigst […] men også debatskaber, underholder. Ja, 
altså. Det ligger jo til dels i formidlingen […] (Repe25: 606) 
- Jeg tror, at det har haft problemer med at slå igennem i forhold til folk under 40 år 
eller der omkring. Det har været lidt for meget museum for, ja måske endda +60 år, 
og man har ikke henvendt sig til en tilstrækkelig bred del af, hvad hedder det, den 
århusianske befolkning. Man har gjort enkelte tiltag. Man tog f.eks. også fat i 
Arbejdsbevægelsen og sådan noget, så man måske henvendte sig til nogen der ikke 
var den primære gruppe. Men det har været lidt for statisk, lidt for gammeldags-
museums-agtigt. (Repe25: 603) 
- Jamen de har jo forsøgt at formidle den århusianske historie. Det har de bestemt. 
De har prøvet at gøre den så levende, som de nu har formået, men de har ikke altid 
være lige gode til det. Men her på det sidste har jeg jo så oplevet den der 
immigrationsudstilling, som har været vedkommende og spændende. (Repe25: 
603) 
- Formidlingen har simpelthen ikke været tilfredsstillende. Dét at man ikke har fået 
opbygget en permanent samling. Dét, at man ikke har fået lavet en ordentlig 
forskningsplatform og formidlingsplatform - dét er simpelthen ikke godt nok. 
Bymuseet har fået en lang række meget velfortjente roser af Kulturarvsstyrelsen for 
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en række elementer - primært opbevaring og registrering, og det synes jeg har 
været fint, men det har ikke været nok. (Repe24: 590) 
- Jamen de har jo opbygget en samling. De har jo lavet nogle udmærkede 
udstillinger ind imellem, så der har jo været leveret et beskedent - men et bidrag, til 
at gøre os mere bevidste om, hvem vi er som århusianer. (Repe25: 606) 
- jeg kan ikke pege på en enkeltstående ting og sige, at dét der var den store succes. 
Jeg kan heller ikke pege på en stor fiasko. De har været med til at give et lille nyk 
til, at vi ved, hvem vi er som århusianer. (Repe25: 606-607) 
- besøgstallet er også en god indikator og en simpel indikator. (Repe25: 606) 
- Det er ikke de mest spændende. Det er ikke dem, hvor jeg har tænkt - Hold da 
op!. Her rykker jeg. Det har været sådan lidt, altså - der har været de informationer 
der skulle være. Men det var ikke sådan nogle ekstraordinære. […] Det gjorde i 
hvert fald ikke, at man rykkede sådan og tænkte - her er noget nyt og spændende, 
anderledes. (Repe25: 610) 
- Jeg må sige, at Bymuseet ikke har formået at tage dén plads i hjertet og i debatten, 
som man egentlig kunne have håbet på, og derfor har det virket en lille smule 
usynligt og lidt uvedkommende. (Repe25: 605) 
- det, der nok har ramt mig allermest, det er nok den allersidste de har lavet, for det 
synes jeg er en rigtig god historie om, hvem vi er som århusianere, og at vi faktisk 
er fra forskellige lande.(Repe25: 607) 
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2. Hvordan ville politikerne gerne have, at museet skulle være?  
Der fokuseres her på beskrivelser af hvad og hvordan de ønsker organisationen skulle være. 
(Eksempler: Jeg synes de skal…, Jeg lægger vægt på, museet kunne/burde/skulle… ). 
 

Kodningsskemaer vedrørende 11.7.1 
 

Kategori 1 

Museets opgavevaretagelse 

Samarbejde 
med andre 

- man kunne godt have været meget mere i spil med andre (Repe25: 605) 
- at jeg synes, at det er vigtigt, at man har fat i [græs]rødderne, og at man måske har 
haft fat i arkivdelen og hele den frivillige del. Det kunne have løftet alle parter - tror 
jeg. Og det er måske ikke en opgave som lige lå for dem, men det synes jeg ville have 
været rigtig godt, fordi at det vil være en fødekæde at få al den information og alle 
de kilder ind - det er dét som er det gode, som Den Gamle By vil gøre i den her 
situation. At de gerne vil bruge nogle af de kilder, og de digitaliserer, og de kan være 
med i den digitaliseringsproces og formidle. (Repe25: 615)  
- at man involverer sig i byen og bysamfundet, og at man har antennerne ude - også 
tværinstitutionelt og tænker: Kan vi have samarbejde på tværs?".[…] Det er en rigtig 
god ting. […] (Repe25: 613) 

Have fundet en 
synlig og særlig 
position  

- man skulle have sat sig ned i sin tid, og skulle man have sagt - "Hvad er det 
egentlig, vi skal nu?". "Hvad bliver vores primære opgave?". Nej, det er ikke at 
fortælle om vikingerne. Nej det heller ikke at fortælle om købstaden. Det er at 
fortælle om - Hvad er Århus?. Hvorfor hedder den her gade dét den her gade 
hedder? Få systematiseret byvandringer. Få systematiseret publikationer. 
Århusianerne vil jo gerne læse om deres by. Sikre at der kom en årbog om Århus. 
Altså - derovre der står der et hav af årbøger fra Den Gamle By. Sådan noget som en 
basal produktion af bogmateriale, litteratur og artikler. Jeg har jo i mange år savnet, 
at Bymuseet en gang om måneden havde en helsidet fortælling om Århus i byens 
medier. Og sådan nogle ting. Der har været en lang række ting, hvor jeg tænker, at 
det var dét man skulle have sat sig ned, da man startede op i sin tid, og defineret - 
hvad er det vi skal?. Hvad er det der mangler? Få lavet nogle ordentlige platforme, 
så byens borgere kunne aflevere levnedsbeskrivelser fra familiehistorier og alle de 
der små og store ting! Og så anerkende at man ikke er et stort museum, men at man 
bliver et væsentligt museum. (Repe24: 597) 

Være 
debatskabende 

- være debatskabende om, byggende på vores rødder. Hvad er det så, vi vil i 
fremtiden? Hvad er det, vi gerne vil brandes på som by? Hvad er det, vi vil være 
kendt for? Det kunne være en del af en arkitekturdebat, f.eks. også. (Repe25: 605) 
- Jeg tror, at vores kulturinstitutioner skal tage det på sig, at de i en eller anden 
forstand, at de i hvert fald er en del af et samfund. Og det skal de være meget 
bevidste om. Dvs. at det at have debat og det at være med i en by og et bysamfund, 
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det kræver, at man involverer sig i byen og bysamfundet […] Om det lige, eller lidt 
debatskabende folkeoplysning eller et eller andet, hvor netop også at bruge rummet, 
at man er sig selv bevidst om, at man har et rum, hvor der er mulighed for enhver 
form for diskussion. […] Dét synes jeg er rigtig vigtigt, og da må jeg sige, at det har 
de forsømt. Og det vil være helt oplagt i et bymuseums funktion. (Repe25: 613-614) 

 
Kategori 2 

Museets strategi i forhold til centrale stakeholdere 

Proaktiv og 
involverende i 
forhold til hele 
det politiske 
spektre 

- Da er det bedre at være proaktiv – […] Man kunne f.eks. bede og komme eller 
sige: "Vi vil gerne vise jer rundt" "Vi kunne godt tænke os specielt at invitere jer til 
det her". Eller det kunne være en rolle, man kunne have i forhold til en debat. "Jeg 
har lagt mærke til, at du har gjort sådan og sådan". Det kunne være fint. "Kunne du 
ikke tænke dig at ." (Repe25: 611) 
- for os menige politikere mere et spørgsmål om at invitere og vise sig - at vi gør 
dét, dét og dét. Og så er der nogle, der er lidt bedre til lobbyvirksomhed, som det et 
eller andet sted er, ikke?, og det er altså at invitere. "Kan du ikke tænke dig at møde 
bestyrelsen? Vi kan godt tænke os at have en snak om det her. Vi synes.. ". Altså 
hvis man havde været proaktiv, så havde man gået ind og sagt.: "I har en 
økonomisk udfordring. Vi har gjort det og det og det omkring det her museum, 
men vi synes ikke, at det fungerer, og vi er lidt bekymrede for, om vi kan løfte den 
her opgave", og det har man ikke været specielt god til. Det har man været meget 
dårlig til. Man har kun reageret bagefter. (Repe25: 612) 
- hvis man først kommer ind i et spil, hvor det mere handler om en politisk 
magtkamp, så er man lidt sagesløs i kulturinstitutionen. Så derfor er det også rigtig 
vigtigt, og det var måske også det jeg prøvede på at sige med, at når man er i 
kulturudvalget og i et kulturrum, så er det også vigtigt, at man taler til alle og ikke 
bare taler til den ene side af det politiske spektre. (Repe25: 612) 
- Men de kan godt invitere os og sige: "Vi giver en kop kaffe. Vi vil godt lige mødes 
med dig. Har du tid i en ½-1 time?". (Repe25: 613) 

Proaktiv og 
involverende i 
forhold til 
embedsmænd 

- Men det er jo vigtigt, at hvis man er ved at have nogle økonomiske, det er jo nogle 
administrative økonomiske problemstillinger, så må man frem på banen og være 
ærlig og sige: "Vi skal sgu lige have lidt hjælp her". Det er jo også dét Forvaltningen 
har som opgave. Så kan det godt være, at man gør sig sårbar, men man bliver nødt 
til at bede om det i tide, sådan at man ikke står til sidst og er i en 
fuldstændig uoverskuelig situation. (Repe25: 614) 

Kommunikation - [Kulturudvalget] er jo et specielt rum at være i. Det er et magtrum. Det skal man 
være meget bevidst om. Det er et rum, hvor de også skal passe på, hvad det er, at 
de siger. […] Agenterne. I det her tilfælde Bymuseet. Hvordan er det, at de 
fremstiller sig selv? […] Jamen deres opgave er jo, det er jo deres sponsor, de 
snakker med […] (Repe25: 608) 
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3. Hvad tror politikere, andre stakeholdere mener om Bymuseet?   
(Eksempler: andre synes, andre ønsker, folk mener…) 
 
Kodningsskema vedrørende 11.7.2 

 

Stakeholdergrupper 

Politikere 
 

- Jeg tror, at de fleste vil være ret enige i det, som jeg har sagt. […] der vil måske 
være nogle der er lidt mindre bredtsynede, men det kan også godt være, at der er 
nogen der bare siger, at vi skal bare forbedre Århus' historie. Slut. (Repe25: 614) 
- Det er jo 5 år siden, at forslaget første gang blev bragt i spil af Det Radikale 
Venstre. Lad os lukke Bymuseet! (Repe24: 594) 
- Jeg tror, at rigtig mange politikere er meget fokuserede på formidlingen. Og det er 
jo faktisk dét der har ramt Bymuseet hård. Hvis politikerne var mere fokuserede på 
den samlede opgaveløsning, så tror jeg måske stadigvæk, at der havde været en 
selvstændig institution der hedder Århus Bymuseum. Hvis man have været mere 
opmærksom på, at et museum er andet end bare formidlingen. Det er også 
opbevaring, indsamlingen og registreringen af forskningen. Men […] politikere er 
af natur mest optaget af det der er synligt (Repe24: 598) 
- Og der har jeg det som Rådmand og som politiker, at det [lange seje træk] betyder 
også noget for mig i dannelsen af et billede af en institution. (Repe24: 593) 
- Rådmanden og de her øverste politikere, de vil meget gerne ind og klippe snore 
eller holde åbningstaler og den slags ting, ikke? (Repe25: 612) 
- Et gammel konservativt medlem af byrådet, som simpelthen har søgt foretræde 
for udvalget for også at fortælle den gode historie. […] da det virkelig brændte på. 
Hvor man sagde: "Kan det passe, at man har et så lavt besøgstal, og kan det passe, 
at der ikke sker noget med Den permanente Samling, og hvordan [med] at udvide 
den øverste etage […] Jamen hun kom for at sige, at hun mente faktisk, at der var et 
rigtigt godt drive i tingene, og at det var et spørgsmål om tid, og måske gav vi dem 
ikke de optimale rammer. Derfor kunne hun egentlig godt forestille sig, at man 
skulle give dem bedre forhold, og så skulle de nok udvikle sig. (Repe25: 603) 

Embedsmænd - Det er klart, at hvis man oplever, at man har en konfliktfyldt ledelsesstil, så bliver 
man nødt til at holde kortene lidt inde, for det er klart, at hvis man stabler sager op 
konstant på skrivebordet, så begynder [embedsmændene] jo at tænke: "Hvad i 
alverden er det, at der foregår?". Og det er jo så også et tegn på, at der er et eller 
andet galt. (Repe25: 615) 

Borgerne - [Borgerenes interesse i Bymuseet] er lille. Altså hvis borgerens interesse havde 
været større, så havde vi ikke nedlagt Bymuseet. (Repe24: 591) 
- der er et stort behov for at berette om vores fælles historie. Og derfor har det jo 
været så frygteligt, at vi ikke kunne være i stand til at have en institution, der kunne 
samle den historiske interesse, der helt åbenlys er hos borgerne. For når det bliver 
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præsenteret, når det bliver markedsført, når det bliver skrevet, når det bliver 
publiceret, så sælger det også godt. (Repe24: 591) 

Folk - Man har også snakket om, "Hvornår kommer den der superudstilling", hvor man 
tænker: "Dét her, det skal jeg bare se". (Repe25: 607) 

Medierne - Der er rigtig mange, som urimeligt kommer igennem en mediemølle […] Altså 
hvor hele det der lange, […] seje træk, alt det der bliver gjort godt, men som ikke 
nødvendigvis er best-seller-løsninger, kioskbaskere og det som rydder forsiderne 
de 360 dage om året, ikke!, som ikke fylder særlig meget. (Repe24: 593) 
- Så på den måde har beslutningen for mit synspunkt ikke været påvirket af den 
offentlige debat om Bymuseet, for så var det blevet lukket for mange år siden. […] 
(Repe24:595) 
- Det er også en del af vores arbejde [at læse avisen] […] Det kan du tro. (Repe25: 
607) 
- Der er jo en jo sådan en pressereaktion, hvor man siger, at dét vil vi gerne have 
noget mere at vide om, og så tager man det på en udvalgsdagsorden. (Repe25: 608) 

Kulturmiljøet - Det er sådan mere udstillingen og udstillingsformen. Det har været lidt støvet. […] 
de tilbagemeldinger jeg får. […] Det er sådan noget med, hvad er der egentlig? 
Hvor vedkommende er det? og hvor vedkommende er det gjort? og sådan noget. 
[fra folk han kender] og fra kulturfolk og fra de miljøer. (Repe25: 604) 

Bymuseet - Det er klart, at det påvirker dem. Og de har selvfølgelig også, som jeg har været 
inde på, så forsvarer de sig også, og det er vel meget naturligt, at man gør det, når 
man bliver udsat for kritik - også negativ kritik. Det er det jo. Men de påvirkedes 
helt sikkert af vores kritik også (Repe25: 611) 
- Bymuseets ledelse[s ambition var…] at bevare institutionen. (Repe24: 595 - 596) 

 
 
Kodningsskema vedrørende 11.7.3 

 
Politikeres omtale af dannelse af deres opfattelse af museet  

Vurderinger af 
opgaveløsningen 

- Dét at danne sig et indtryk af en kulturinstitution og deres opgavevaretagelse, det 
består jo af rigtig meget. […] Det består af de synlige lag, og det består af de 
usynlige lag. De usynlige lag er jo rugbrødsarbejdet. Det er den der 
mavefornemmelse af, at det der skal gøres, det bliver gjort godt. (Repe24: 593) 
- dét at besøgstallet har været så lavt, som det har været, har gjort, at der har været 
meget .. - der er virkelig en negativ fokus på museet. (Repe25: 602) 
- Bymuseet har fået en lang række meget velfortjente roser af Kulturarvsstyrelsen 
for en række elementer - primært opbevaring og registrering, og det synes jeg har 
været fint, men det har ikke været nok. (Repe24: 590) 
- Jeg har brugt forholdsvis meget tid sammen med [museets direktør] for at komme 
i dybden med Kulturarvsstyrelsens rapportering, følge besøgstal, følge økonomi 
(Repe24: 593) 
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Organisationens 
fremtoning 

- Det der lange, seje, solide træk. Så er det jo opfattelsen af en institution, der 
sprudler og er levende og som kommer ud af sit lille område/sin skal. (Repe24: 593) 
- fornemmelsen af en stærk ledelsesfigur på den pågældende institution (Repe24: 
593) 
- Der har været en konflikt i ledelsen på et tidspunkt, hvor man er blevet orienteret. 
(Repe25: 602) 
-  [er der] [e]t medarbejderteam som er i stand til at lade sig udfordre uden at gå i 
sort over det. Altså hvor man kan mærke, at her [kan] man godt skubbe til båden, 
og så sejler de videre på den gode måde.  

Offentlige 
opinion 

- Så er det opfattelsen af en offentlig opinion og en kreds af borgere - hvem man nu 
møder i sin hverdag som siger: "Det her er godt. Det er en stærk og spændende 
institution". (Repe24: 593) 

Andres 
vurderinger 

- Den har også fået en evaluering af Kunstrådet [Kulturstyrelsen] på et tidspunkt 
som ikke var særlig god (Repe25: 602) 
- Bymuseet har fået en lang række meget velfortjente roser af Kulturarvsstyrelsen 
for en række elementer - primært opbevaring og registrering, og det synes jeg har 
været fint, men det har ikke været nok. (Repe24: 590) 
- Og derfor har man selvfølgelig gerne ville have belyst i Kulturudvalget, både af 
ledelsen men også af, hvad hedder det, af andre. Det kan være, det kan være 
forvaltningen som økonomisk har kigget på sagen, og det kan også være folk som 
måske har haft en interesse og haft nogle ting de ville sige om det. Nogle faktisk 
også for at bakke museet op, så det har været sådan lidt forskelligt. Så har jeg så 
mødtes, udenfor kulturudvalgets regi, med nogle af de folk for simpelthen at danne 
mit blik på, hvad er det egentlig der foregår her? (Repe25: 602) 

Kompleks  - en kompleks størrelse. […] Så det er jo sådan et sammenkog af alle de her synlige 
og usynlige elementer, som for mig danner billedet af en stærk eller en svag 
kulturinstitution. (Repe24: 593) 
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Bilag E 
• Samarbejdspartnere 
 

 
1. Hvordan beskriver samarbejdspartnere museet? 
Her ses f.eks. efter beskrivelser af museet, af udstillinger, medarbejdere og hvad man oplever museet 
arbejder med. (Eksempler: Jeg synes de er …, de er ikke…, museet har…, museet har ikke…) 
 
Kodningsskemaer vedrørende 10.8.1 
 
Kategori 1 

Organisationen  

Klemt fra starten og 
andre varetager også 
byhistoriske 
opgaver og 
interesser  

- Så starter du et byggeprojekt og et byggeprojekt er ofte, når man bygger i det 
offentlige regi, underfinansieret fra starten, for ellers kommer du sgu ikke 
gang. Der kommer så slagsmål om gulvene […] og så ender det jo så også 
med, at det bliver dyrere, end man havde regnet med, og så bliver kommunen 
sur, og der var en masse rod. […] det gør sådan set, at opstarten af det nye 
Bymuseum i de lokaler ikke var ideel. (Res27: 657) 
- [Konstruktionen] var for svag for starten (Res27: 656) 
- Man starter for noller økonomisk. […] Så er du i den situation, at du faktisk 
[…] er på "dødsdans" fra starten. […] det er dén der har været situationen på 
Bymuseet. (Res27: 655-6) 
- det der er det helt store problem [ved oprettelsen af Bymuseet], hvor du har 
et museum med dén konstruktion, hvor du i princippet er […] en selvejende 
institution […] men du har altså en bestyrelse, der er udpeget af 
byrådsmedlemmer plus en række velvillige mennesker som i princippet ingen 
kompetencer har.  […] Det er ikke stærkt nok politisk forankret på den måde. 
(Res27: 657-8) 
- Altså Århus har jo f.eks. 2 meget store nationale institutioner. Moesgård og 
Den Gamle By som har national forpligtigelser. Erhvervsarkivet […] Og så kan 
man sige nogle af dem, i et vist omfang, har […] også varetaget lokalhistoriske 
interesser […] (Res30: 754) 
- nogle af de ting som Kvindemuseet laver, har jo også nogle kvaliteter som 
kunne være bymuseumskvaliteter (Res26: 621) 
- Det er desværre svært i en by af Århus' størrelse - af flere grunde. Bl.a. fordi 
der er så mange museer i byen i forvejen, fordi der er mange der dækker 
historien, altså Den Gamle By som er købstadsmuseum dækker en del af 
historien, Erhvervsarkivet dækker en del af historien, Universitetet dækker en 
del af historien og sådan kan vi blive ved.. […]  (Res 28: 677-8) 
- Der er 1000-vis af andre tilbud i Århus, som folk interesserer sig for og 
melder sig ind i og vil gerne identificeres med. (Res29: 722) 
- Århus har aldrig sådan rigtig kommet op og gået rigtig i takt på hele det her 
lokalhistorie - sådan som man har set i mange andre byer. (Res30: 754) 
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Internt miljø - […] Og jeg har da også indtryk af, at der er et godt klima, arbejdsmæssigt. 
(Res28: 701) 
- da ved jeg jo godt, at hvis man så ligger ned på det tidspunkt, fordi at man 
har fået sådan en (lyden af et klask) […] Mavepumper (griner højt). Så er det jo 
for sent. Eller dét der er værre, ikke! […] jeg tror, at folk har været ramt på 
mange forskellige led og kanter, det er mit indtryk, jamen så kommer der ikke 
noget, vel! (Res26: 641) 
- men at du så skal, for at sige det på jysk, bøvle med alle mulige andre 
problemstillinger, jamen så har du af gode grunde ikke kræfterne til kun at 
kigge fremad og prøve at gøre noget som fremmer dér, hvor man er. Altså - 
man har ikke evnen til det. (Res29: 745) 
- at de måske er lidt for optaget af at gøre det rigtigt. (Res26: 640) 
- Det er en meget kvindepræget organisation. (Res27: 680) 

Museets ledelse 
 

- den nye bestyrelse og den nye ledelse har gjort et formidabelt stykke arbejde. 
(Res 28: 701) 
- hun kender ikke byens historie. […] Hun kommer fra et andet sted.[…] Hun 
har ikke holdt ét eneste byhistorisk foredrag. (Res27: 659) 
- det er uartigt, at du lukker Bymuseet, fordi der er 1 der i princippet ikke har 
matchet opgaven. (Res27: 671) 
- Altså jeg mener, jeg mener at i nyere tid, så er det de "tourn arounds" som 
skete oven på en voldsom økonomisk udfordring efter det nye byggeri. […] 
Det viste sig jo, at.[…] Og få  styr på hele den der økonomiske side, det synes 
jeg faktisk var en kraftpræstation af den eksisterende direktør. (Res30: 759) 

Økonomi - Man starter for noller økonomisk. […] Så er du i den situation, at du faktisk 
[…] er på "dødsdans" fra starten. […] det er dén der har været situationen på 
Bymuseet. (Res27: 655-6)  
- Nu kender jeg jo driftsøkonomien - både på Bymuseet og i andre 
kulturhistoriske museer der er sammenlignelige. Det er i øvrigt også noget der 
fremgår ret tydeligt af den rapport der blev skrevet om Bymuseet, at de har 
ikke haft ret mange penge at gøre med sammenlignet med f.eks. Randers, eller 
København, eller Ålborg […]. Så, så ét eller andet sted så har de faktisk gjort 
pænt meget for ikke ret mange penge. (Res30: 758) 
- Økonomien var overmådelig begrænset. (res30: 758) 
- Og da har [direktøren] jo fået styr på økonomien og, og, og det, det har hun 
så prioriteret vigtigt at få, at få dé der ting op at stå, ikke. […] Det er vel 
udmærket, at de har fået styr på det. Men det var de jo nødt til. (Res27: 676) 

Museets eksterne 
kommunikation 

- der var 300 mennesker, og det var altså Bymuseets fortjeneste, at de kom, 
fordi de fik sat det i de rigtige aviser. (Res26: 632) 
- Men den kunne godt have været markedsført langt kraftigere.(Res27: 669) 
- men det [grafikeren] har lavet, det er nydeligt. […] men så bliver man jo så 
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skuffet, når man så kommer og ser, at indholdet i det, i det fysiske museum 
ikke matcher, ikke holder. (Res27: 679) 
- Jeg synes, at det de laver, og det de sender ud og sådan noget, det ser fint ud. 
[…] det de gør, gør de altid ordentligt. (Res26: 640) 
- Vi har haft en repræsentant i bestyrelsen, og det har været sådan en 
tovejskommunikation, så bestyrelsen har fået "nyt" fra Venneforeningen, og vi 
har hørt om "nyt" fra bestyrelsen på vores bestyrelsesmøder.[…] (Res28: 702) 
- Jeg synes, at de har forsøgt [...] at komme i dialog med kulturelle udvalg og 
med rådmanden, skiftende rådmænd. […] Og de har haft foretræde for 
Kulturelt Udvalg, hvor de har fortalt om historien og udviklingen og 
orienteret Kulturelt Udvalg om, hvad der skete, og hvilke planer de havde 
osv.[…] Men altså samarbejde og kommunikation er jo tosidet.[…] 
embedsmænd og politikere [skal] jo også skal vise lidt interesse for byens 
kulturinstitutioner og derfor, og derfor også for Århus Bymuseum. […] Og da 
har interessen på det seneste måske kun været envejskommunikation […] Og 
det er ikke museets skyld. (Res28: 704) 
- Jeg er lige ved at sige, at det er tæt på at være, altså fiaskoen måske primært 
næsten er af kommunikativ art. Historien blev simpelthen ikke fortalt godt 
nok. Altså om tourn aroundet - om alle de der mange udstillinger som faktisk 
var meget gode. (Res30: 759) 

Tidsmæssige 
vurderinger 
 

- Bymuseet er jo ungt. Det er jo ikke særlig mange år gammelt. Det er vel 25 år. 
Jeg synes faktisk at de, når man tænker på historikken, og hvor lang tid de har 
eksisteret, så synes jeg egentlig, at de har nået et rent udstillingsmæssigt. altså 
hvis man kigger på Bymuseet, og hvor de bor, så er det faktisk et flot niveau, 
de er kommet op på. Det er ikke bare sådan noget: "Vi har 30 kasser stående 
på 2. sal på et loft i en eller anden lagerhal". Det er jo blevet til et rigtigt 
museum med en organisation, og de har et flot museumsareal. Jeg synes 
faktisk, at de har grund til at rette ryggen. […] Jeg synes faktisk, at det de har 
bygget op. Man skal tænke på, at så gammelt er det jo heller ikke. (Res29: 730) 
- Men det er igen - museer bliver mange gange vurderet på et forkert 
grundlag, i hvert fald i pressen og også i princippet for politikkerne. Det er, at 
man følger kalenderåret. Altså jeg synes ikke, at man kan vurdere et museums 
succes på et kalenderår. […]Men museer de skal køre - i min verden skal de 
køre over en 5-års periode ikke, […] lad os sige en 3-5 års periode, fordi deres 
udstillinger kan jo køre på tværs af årsskiftet og alt muligt andet. (Res29: 731) 
 - Jeg tror ikke, at du kan styre det. Fordi du er underlagt de der mekanismer 
ikke! Så det er ikke sikkert, det kan jeg nok ikke gøre noget ved, men jeg siger 
bare, at jeg synes ikke, at jeg har set, at det er befordrende, at det foregår på 
dén måde. Det gælder ikke kun museer. Det gælder sådan i al almindelighed. 
(Res29: 741) 
- det er træls, at man nedlægger et museum, som vi for 5 år siden ofrede en hel 
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ny flot bygning på. Øh, man bygger en ny bygning, […] Og så lukker de det 
"gud hjælpe mig" 5 år senere. (Res28: 693) 

 
Kategori 2 

Andres opfattelse af Bymuseet 

Image 
 

- jeg tror egentlig stort set, at det har et fravær af image. (Res26: 625) 
- Nul og nix. (Res27: 661) 
- Bymuseet har ønsket at have det image, som de også har fået. Nemlig det at 
formidle byens historie til byens borgere […] i alle dens facetter. (Res28: 693) 
- Altså mit bedste bud er, at det har et halvdårligt image. Det tror jeg. Jeg tror, at 
omdømmet har lidt skade af de, den, konflikt der var imellem bestyrelse og den 
daværende direktør og hele dét, den ting der skete dengang. (Res30: 756) 
- Og det dårlige image hang desværre ved, fordi pressen fik jo nys om det. [… ] Og 
jeg tror, at det kostede besøgende.[…]  Jeg tror også, at det kostede lidt på 
imageplanen - altså sådan at, at, at det tog noget tid at bygge op igen, fordi det var 
op af bakke, da der kom ny ledelse og en ny direktør, øh en ny direktion. Og jeg 
tror på, at, at, at det var sådan set med til, øh, at, at skubbe til en vogn der hældte 
slemt i forvejen. (Res28: 701) 

Ukendt - […] når jeg har sagt til andre folk, at vi udstiller på bymuseet, så ved de heller 
ikke, hvor at det er henne. De kan ikke finde det. De tror, at det er kunstbygningen. 
De tror, at det dut, dut, dut - sådan noget. (Res26: 625) 
- Altså jeg tror, at hvis man spørger 9 ud af 10, så ved de ikke, hvad det er. […] Det 
kan godt være, at de har hørt det, men de har hurtigt glemt det igen, fordi at det har 
ikke nogen interesse.(Res29: 730) 
- Altså det er nok en mindre gruppe af mennesker, der har kendskab til Bymuseet, 
og som har sin gang på Bymuseet, og som ved hvad det er, og hvad det står for, 
hvorimod - og at de ligesom kan hægte Venneforeningen op på dét. Hvorimod Den 
Gamle Bys Venneforening - jamen det er en meget meget større krog at hænge det 
dér - den der identitet op på. (Res29: 721-2) 
- det sådan er sygnet lidt hen i glemslen hos mange århusianere. (Res28: 692) 

Præget af 
negative 
historier, der 
også har været i 
medierne 

- det er ikke nogen hemmelighed, at der igennem årene også har været nogle huller 
og bump på vejen for Bymuseet. […] Dén diskussion og drøftelse er foregået i 
pressen. Selv om det så er gået godt under [direktøren]s ledelse, så får du ikke 
kredit for dét, fordi at der måske har været noget i historikken der gør, at folks 
billede af Bymuseet lider under den offentlige debat, der har været omkring noget i 
fortiden. (Res29: 739) 
- Altså der skal måske ti positive historier til at opveje en dårlig. Og, og der har 
været, efter min bedste vurdering, har der rigtig mange positive historier, men de 
når bare ikke langt nok ud. (Res30: 756) 
- Historien har jo været lidt op og ned, og det har været lidt broget. Man har haft en 
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chef, som var en fremragende formidler og en gudsbenådet fortæller og øh, som 
havde en viden, som var uovertruffen. Men som var en elendig personalechef, og 
som slet ikke kunne styre økonomien. Og øh, så kommer [direktøren] til - og som 
også kan noget omkring, øh, omkring det det museale og som måtte kæmpe ’op ad 
bakke’, ikke mindst omkring image, omkring økonomien osv. […] det er jo lidt en, 
øh, turbulent historie, som Bymuseet har haft. (Res28: 694-5) 
- Det er mere i den brede offentlighed og selvfølgelig […] til det politiske niveau. 
Altså dé, dé to ting hænger jo ofte meget sammen.[…] Hvis man får gode historier i 
medierne, så får man også nemmere politisk goodwill, og så er det nemmere - altså 
det er jo helt banale ting.  (Res30: 760) 

Brand - Altså det er jo ikke ligesom Den Gamle By. Den har jo et helt andet brand. Det er 
mere klar i folks bevidsthed, tror jeg, hvad det er. Hvorimod Bymuseet det har 
sværere. Altså, det er noget ’nørdet’ i sådan en positiv forstand. Altså det er nok en 
mindre gruppe af mennesker, der har kendskab til Bymuseet, og som har sin gang 
på Bymuseet og som ved hvad det er, og hvad det står for. (Res29: 721-2) 

Omdømme  - Altså hvis jeg kigger på Bymuseet, så synes jeg, at Bymuseet har et godt 
omdømme.  (Res29: 724) 
- Jeg tror, at den største fiasko var, at det ikke lykkedes at få skaffet det gode 
omdømme.. […]. (Res30: 759) 

 
Kategori 3 

Museets positive kvaliteter 

 
Åbenhed 

- Jamen, altså der er ingen tvivl om, at de har forsøgt med åbenhed. De vil gerne 
have folk ind i huset, og derfor har vi også prøvet at lave nogle arrangementer. 
Altså - huset er frit for alle. Det var et offentligt hus. Man kunne også leje det. Jeg 
kunne booke det og lave et arrangement, hvis det var, at jeg ville det. Så på dén 
måde har man jo forsøgt at trække folk ind. Jeg vil ikke sige ad bagdøren, men man 
fik lavet nogle arrangementer der gjorde, at folk fik deres gang der, som de normalt 
ikke ville have. (Res29: 724) 
- Men jeg vil så samtidig sige, at det har jo været et umådelig venligt og umådelig 
behageligt sted at komme. Mange ældre mennesker har nydt at komme der. (Res27: 
661) 
- der hvor de så har haft en, en, et stort aktiv, det er jo så som kaffebar. Folk kunne 
komme ind og få kaffe om aftenen, og folk har kunne låne lokalerne og bruge dem 
til ’sådan og sådan’. Det har det været fint til. (Res27: 661) 
- Og dem dernede i fronten, som man kalder dem, de er umådelig hjælpsomme. 
[…] Meget rart sted. (Res27: 661) 
- De har lagt rum til, de har lagt rammer til. De har jo, jeg synes jo, at på dén måde 
har de bidraget rigtig meget med stor åbenhed (Res26: 631) 
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Bygningen og 
beliggenhed 
 

- På nogle planer formidable fysiske rammer […]. (Res26: 639) 
- De har en flot bygning og en flot udstilling. At de så ikke havde penge til at kunne 
realisere de drømme, de havde, da er de nok ikke de eneste, der har det problem. 
(Res29: 724) 
- Jeg har hørt flere folk sige, når de kom ind, at det da var et flot hus! Og det er det 
jo også. Det er jo super flot. Det er en skam, at der ikke er flere der har oplevet det 
flotte hus. Men de er ikke kommet derned pga., at det var et bymuseum. De er 
kommet pga. nogle aktiviteter. Men det er også et middel til at få dem derned. Så 
kunne det være, at man siger - hold da op! Her vil jeg gerne komme og drikke en 
kop kaffe en anden gang. (Res29: 724) 
- Det ligger jo i en kulturperle mellem Musikhuset, Scandinavian Congress Centre, 
det kommende godsbaneproduktionssted, Den Gamle By osv. Lige ved siden af 
åen!, og det er jo et unikt sted. (Res28: 692) 

 
Åben og lydhør 
tilgang til 
samarbejdet 

- Jamen så sagde [direktøren], helt fuldstændig fra starten, sådan totalt åbent, jamen 
det lyder spændende, det vil jeg gerne høre noget mere om. Lad os lave noget! Og 
det gjorde vi. Det gjorde vi faktisk ret hurtigt efter. (Res26: 624) 
- en stor rummelighed overfor at invitere nogen ind og tage imod det, vi kom det. 
Altså dét er stadigvæk hovedindtrykket. (Res26: 639) 
- [direktøren] er da også typen der gerne spørger andre! Altså - hun vil gerne 
spørge andre, hvis hun kan få ét eller andet, hun kan bruge. (Res29: 744) 
- [Opfattelsen af museet er primært dannet af]: Det er helt klart vores møde. Mødet 
med [direktøren]. Altså mødet med bestyrelsesmedlemmerne viste: Hvad er det her 
for noget! Ellers anede jeg ikke noget om det. (Res29: 732) 

 
 

Kategori 4 

Museets udstillinger 

Positive 
vurderinger 
 

- en flot udstilling. At de så ikke havde penge til at kunne realisere de drømme, de 
havde, da er de nok ikke de eneste der har det problem. (Res29: 724) 
- så slemt er det jo ikke, det er jo fine ting!, men det har dén der kvalitet alligevel 
(Res26: 626) 
- De har bidraget med et hav af gode udstillinger […] nye formidlingsmetoder er 
blevet både taget i brug […](Res30: 758) 
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Negative 
vurderinger 
 

- dén der var med "kroppen", som de fik. Den var jo fuldstændig ligegyldig. Den 
har jo ikke noget med byen at gøre eller noget som helst. Den var fuldstændig 
malplaceret. (Res27: 668) 
- de andre udstillinger, der sådan har været i den periode, jeg har haft noget med 
dem at gøre. […] altså - det "tager" mig ikke. Altså det, det "tager" mig bare ikke. 
Det rører mig ikke. (Res26: 626) 
- det er groft sagt, fordi én eller anden fornemmelse af, at det ligesom er … det er 
for meget i montrer, eller det er for meget pakket ind i en bestemt stil. (Res26: 626) 
- [Om en bestemt udstilling] Der var jo ingenting. Der var jo ikke mere, end der 
kunne være i det her køkken. Det kan man ikke være bekendt. (Res27: 660-1) 
- Det var pinligt. Det var sådan nogle ting, der var med til at hamre søm i kisten. 
Det var det altså. (Res27: 661) 
- Men Århus som er en stor by - da skal man altså passe på, hvad man gør, fordi det 
kræver mere […] Du skal matche, øh, det nye kunstmuseum. […] Den Gamle By og 
Moesgård. (Res27: 665) 
- [en bestemt udstilling] var den mest jammerlige, jeg nogensinde har set (Res27: 
659) 
- mere eller mindre tilfældige udstillinger, hvor du har haft noget, og hvor der har 
været en vandreudstilling fra Holbæk, eller hvor[…] det ellers var stillet op. Det 
har intet med byhistorie at gøre. Og det mener jeg ... Så har der være en hel del 
kvinder som har udstillet noget tekstil og sådan noget lignende - glem det. Og det 
har byen ikke ville acceptere.  (Res27: 659) 

 
 

Kategori 5 
 

Forventninger til Bymuseets opgave 

Leve op til 
oprindelige 
vision 

- Men det korte af det lange var, at Bernhard [Jensen – tidligere borgmester i 
Århus] ville jo så lave et bymuseum og havde så visioner om, hvordan et 
bymuseum skulle se ud (Res27: 650) 
- Og der var så tanken, at det skulle placeres, øhh, nede på det gamle rådhus. […] 
Og der skulle Bymuseet være. Og dét, der var idéen og visionen i Bymuseet, ... det 
skulle i et nationalt perspektiv dokumentere byens udvikling i bredeste forstand. 
Hvorfor er Århus blevet det, den er? Og det er ligesom det, der var idéen med et 
bymuseum - ikke et realitetskabinet men ligesom dokumenterer "Hvorfor at Århus 
fået den funktion, geografisk, topografisk, politisk, religiøst? og hvad ved jeg". Alle 
disse aspekter skulle så samles og gøre dernede. Og idéen var jo så, at de skulle 
være netop i det gamle […] rådhus. Fordi der havde man den gamle byrådssal. […] 
det skulle ligesom være et, et eksempel på, øh, en, en købstadsudvikling (Res27: 
651) 
- […] hele den store vision som Bernhard stod med, den falder til grunden. Den 
falder til jorden. Det kan ikke lade sig at gøre fordi - jamen så kommer vi ind i en 
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situation med svaghed på kulturmidler og andre prioriteringer af kulturmidler og 
den slags ting. […]Men man havde visionen dengang for at få lavet et rigtigt 
bymuseum […] (Res27: 652) 
- oprindelig var tanken slet ikke den, at man skulle samle ind. Man skulle være et 
udstillingsmuseum, hvor man lånte museumsgenstande, arkivalier og lignende fra 
andre, som havde de større forhold og opbevaring og magasiner og lignende. Men 
[den tidligere direktør] ville jo bygge et stort bymuseum op og begyndte at samle 
alt muligt ind. (Res27: 663 - 664) 
- [Bymuseet] er ikke nået op til de visioner, som Bernhard havde. (Res27: 655) 

Tiltrække 
publikum 

- Personlig er jeg lidt skuffet over, at der ikke er flere århusianere der besøgte 
museet. (Res28: 692) 
- Altså der er jo ingen grund til at bøje nakken i forhold til besøgstallet, […] og det 
er nok også større, end mange tror - ikke mindst politikere. (Res28: 692) 
- at tiltrække nyt publikum med en anden baggrund end de der meget gråhårede 
mænd og kvinder […] (Res26: 631) 
- Der var for lidt opbakning. (Res30: 759) 
- det er jo et eller andet sted en niche. Og det har ikke noget med historik at gøre, 
og at det har været en anden ledelse før. Det kan da godt ske, at der har været en 
anden karismatisk ledelse tidligere, men jeg tror ikke, at det er dét der gør det. Jeg 
tror bare, at Bymuseet kontra Århus godt nok er lokalt forankret, men det er altså 
stadig en lille institution. Der er 1000-vis af andre tilbud i Århus, som folk 
interesserer sig for og melder sig ind i og vil gerne identificeres med. (Res29: 722) 

Læring gennem 
historie 

- Byhistorie […] altså det kan være med levende mennesker, det kan være med, at 
man bruger nogle flere medier end genstande. Men dén der fornemmelse af, at der 
er nogen der vil fortælle mig noget. (Res26: 629)  
- Man skal kunne lære noget, lære noget […] om menneskelige vilkår. […] Nu og 
da og dengang […] (Res26: 630) 
- bieffekter af læringsmæssig karakterer, altså - går til skolebørn og undervisning 
[…]. Mange gode historier […] (Res30: 758) 

Formidle den 
århusianske bys 
historie (også på 
nettet) 

- Jamen det skal jo formidle Århus' historie. (Res30: 756) 
- Altså de skal jo lave nogle relevante udstillinger (Res26: 620) 
- Bymuseum opfatter jeg som et sted, som skal have […] nogle 
formidlingsfunktioner. Og i dag er det jo enormt svært ikke også at have noget 
digitalt, som rækker ud over det fysiske sted. […] Traditionel tænkning omkring 
museer er artefakter og udstillinger, og, og jeg tror også på, selvfølgelig må det da 
altid være en del af det, men derudover så er det jo den der "presence" på net og i 
den digitale verden, som også er en væsentlig del (Res30: 755) 
- et […] lokalt forankret museum, som fortæller den lokale historie. […]Altså hvis 
jeg kom som turist til en by og gik på et bymuseum, så havde jeg en forventning 
om, at der ville jeg se noget omkring det lokale område - dét museet nu ligger i. 
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(Res29: 720)  
- Jamen det er jo formidling. (Res29: 729) 
- Jamen man har jo forsøgt at lave de der lokalhistorier - også omkring. Der var 
modeller over Århus osv. Så de har da forsøgt at lave nogle lokalhistorier. Men 
også prøvet at trække nogle foredragsholdere ind, som har en stærk lokal 
forankring.  (Res29: 730) 

Registrere, 
indsamle og 
bevare historien 

- Vi har så mange ting der sker. Det er jo også opsamlingen af dén viden, 
nutidshistorien er ved at give os. […] alt det der foregår med indvandring, 
Gellerup osv. Det er jo sindssygt interessant. Det vil blive sindssygt interessant for 
de kommende generationer. […] Og nogen skal samle det sammen. Og det ligger jo 
så i de der kulturbærende institutioner, at det er så deres opgave. Og det er så 
primært arkiverne og museerne der skal det. (Res30: 764) 
- at de skal opbevare noget til uendelig tid, øh - sådan at det ikke går til (Res26: 
630) 
-  […] så har Bymuseet nogle registreringsopgaver, som ligger udenfor byen. […]  
f.eks. noget ude Favrskov Kommune eller andre steder, som de skal bruge nogle 
ressourcer på. Og det er klart, at så spreder man jo pludselig, hvad skal man sige, 
fokus ud eller væk fra det centrale af Århus, som er min umiddelbare tilgang til 
det. (Res29: 720) 
- [Opbygningen af fællearkivet] var en nødvendighed. […] der har de også på 
Bymuseet også brugt mange ressourcer på at få de ting bragt derop.[…] (Res27: 
664) 
- i hvert fald registrering af den byudvikling der sker. At alt bliver registreret og 
man så kan fortælle historien for eftertiden. Tag bare havnen! Den bliver 
fuldstændig skrællet nu. Der er jo en historie der formentlig er blevet registreret og 
taget billeder af, så man kan vise den for eftertiden. (Res29: 729) 
 - det historiske materiale, og ikke mindst det billedmæssige materiale, fantastisk 
vigtigt at få registreret, samlet og arkiveret […] (Res28: 688 - 689) 
- En registrering, en arkivering og en formidling. […] Det hænger sammen (Res28: 
698) 

 
 
Kategori 6 

 
Museets funktioner 

Identitetsskaber - Jeg synes, at det er vigtigt, at vi […] er bevidste omkring historien […], at vi 
ikke bliver historieløse. Og derfor har Bymuseet […] en vigtig funktion.  (Res28: 
693) 
- et bymuseum handler bl.a. om identitetsdannelse. Altså forståelsen af hvad er 
det for et sted, vi er en del af? Og, og på dén måde synes jeg faktisk [at] et 
bymuseum er tæt på at være uundværligt. Altså det er vigtigt, at vi har nogle 
steder, der fortæller os om vores historie, dér hvor vi er. […] Jeg tror, at den 
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lokale identitet, den skal man dælme ikke undervurdere betydningen af. […] 
dét tror jeg faktisk er nærmest noget nær det vigtigste. (Res30: 758) 

Skaber 
sammenhæng for 
byen 

- Bymuseet er jo som navnet siger - byens museum. (Res28: 698) 
- derfor er problemet, at opbakningen ikke har været så stor, som jeg har 
kunnet ønsket mig. Den har været rimelig stor, synes jeg - også 
publikumsmæssigt, men, men det har været lidt svært at få anerkendt Århus 
Bymuseum som byens museum, fordi at byen er så stor. [….] Man kan meget 
nemmere samles om et bymuseum i en lille by. (Res28: 677-8) 
- så er det med til at skabe én eller anden form for sammenhæng, altså. Det er jo 
vigtigt, at vi et lokalsamfund, hvis vi skal opfatte os som et samfund, også har 
nogle institutionelle bindinger - ét eller andet der binder os sammen. Ét eller 
andet som vi siger: "Det her, det er noget vi gør i fællesskab". Nu bruger vi 
ressourcer sammen med skattekroner på at gøre det her, som er for, for os alle 
sammen - i princippet. (Res30: 758) 

Centrum for 
byhistorie 

- Sådan at man har et overblik over, hvad har vi egentlig af historie om denne 
by. (Res28: 688-9) 
- arnestedet for den nye byhistoriske, den byhistoriske kultur og byarkiv og 
lokalhistorie også i midtbyen. (Res28: 693) 
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2. Hvordan ville samarbejdspartnere gerne have at museet skulle være?  
Der fokuseres her på beskrivelser af hvad og hvordan samarbejdspartnere omtaler organisationen 
skulle være. (Eksempler: Jeg synes de skal…, Jeg lægger vægt på, museet kunne/burde/skulle…). 
 
Kodningsskemaer vedrørende 11.8.2 

	  
Kategori	  1	  

	  
Museets funktion 

Center for 
byhistorien 

- ABM-samarbejdet. […] Arkiv, bibliotek og museer. […] og det kunne godt have 
været samlet - f.eks. i Bymuseet […](Res27: 672) 
- hvor du havde al litteraturen om byen samlet ét sted, ikke! Hvor du havde 
lokalplaner bevaret. ALT hvad der sådan set dukker op, som har et lokalt...Og også 
købstadshistorie i lidt bredere (Res27: 673)  
- Der findes så mange adresser i Århus, hvor der findes materialer om byens historie 
[…] Og jeg har[…] arbejdet for, at vi fik et, en byarkivar ansat og fik et byarkiv. […] 
Med base på Bymuseet. Det ville være naturligt. […] (Res28: 693) 
- det var en enestående chance for at være spiren til at få etableret et egentligt byarkiv 
- at få lavet en byhistorie, som jo mangler for den centrale del af byen. Den gamle 
Århus Kommune fra før 1970 har ikke noget byarkiv eller byhistorisk samling - det 
har man i 23 af de gamle kommuner, øh, i den nuværende Århus Kommune, men 
ikke i den indre by indenfor ringgaden. Og det kunne Bymuseet have været, øh, 
arnestedet for. (Res28: 688) 
- […] ..altså det smitter jo af på lokalplan. Lokalhistoriske arkiver de sidder og 
inddaterer i Arkibas, og de siger, at om 1½ år eller så, så kommer der en national 
billeddatabase på 20 mio. som bliver tilgængelig. Fedt, tænker jeg bare. Men hvad så 
med alle de andre steder, hvor man også har mængder af billeder, som skannes ind i 
forskellige formater. Og problemet det er ikke dét, at billedet skannes ind, men det er 
de tilgrænsende oplysninger. Det er jo dem, der er interessante. Vi har masser af 
billeder, som er dybt uinteressante, fordi at ingen kender dataindholdet på de 
billeder. […] Og det er dét at få det koordineret og samlet, sådan at vi anvender 
kræfterne bedst muligt.[…] Det synes jeg virkelig, virkelig mangler.[…] Både her 
lokalt i Århus men i dén grad på nationalt plan. […] Da, da mangler vi et strategisk 
sammenspil imellem de styrelser, som har med museerne, arkiverne og bibliotekerne 
at gøre. (Res30: 760) 
- Overordnet set for mig er den vigtigste funktion i et Bymuseum, det er dér at du 
skal henvende dig, hvis du skal vide noget om din by. Simpelthen. Og derfor kunne 
du godt også have lavet en kombination med, at du også havde en form for, hvad 
skal man sige, kommuneinformation, i bredeste forstand. Der kunne være lavet en 
dialog, hvor du også havde noget af den, den opgave, hvor du havde et, en 
telefonomstilling, hvor hun også var i stand til at sige: "Jamen du skal nok snakke 
med dén eller dén, eller vi kan gøre sådan og sådan", ikke. […] Og vi prøver at følge 
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op på nogle af de lokalplaner, som der er store perspektiver i. Det kan vi så også gøre 
i et samarbejde med Stadsarkitektens kontor - som det ikke hedder mere. Men altså i 
princippet. […] og når man så nogle, nogle modeller af det, jamen så har vi også dem 
stående. Kom og se. (Res27: 672) 

 
Kategori 2 

Mere … 

Udnyttelse 
af 
eksisterende 
muligheder 

-  Der lå nogle muligheder omkring dér der "2017", og gad vide om ikke de kunne 
have været, altså, om man kunne have brugt mere af det, eller fulgt, fulgt noget 
mere op på dét? […] set den der "2017" som en, en mulighed for at bringe sig selv i 
spil - når de nu boede i samme hus - vel fra, i hvert fald i 3 måneder eller hvor lang 
tid det nu var, at de var der. [Arrangeret] diskussioner omkring ’Kulturby’. Hvad er 
en Kulturby? (Res26: 643) 
- Da lavede vi en bog, og så siger jeg: "Jamen skal vi ikke prøve at koble det 
sammen?", og det gjorde vi så. […] Og det har sådan set været vellykket. […] Men 
det burde så være fulgt op, og det blev det så ikke. […]. Fulgt op med at man så 
inviterede byens industriforening, byens handelsforening og "hvad ved jeg". (Res27: 
668) 
- Man kunne have sagt: "Vi vil gerne have nogle flere offentlige arrangementer, 
hvor I kommer ned og fortæller om jeres kunst". (Res26: 632) 
- [vi havde] en god dialog omkring det. Jeg oplevede bare, at der var en bevægelse 
dér, der kunne have, ligesom, der var noget der kunne have blevet til noget mere. 
(Res26: 641-2) 
- Nej, jeg synes simpelthen, at de ikke har, de har simpelthen ikke taget imod den. 
De har ikke pakket den gave ud. (Res26: 631) 
-  jeg synes, at de fik nogle kort på hånden som de har spillet meget 
uengageret. (Res26: 631) 
- Og dét at de faktisk lavede den udstilling, synes jeg, er et stort plus. Øh. Og jeg 
synes, at den kunne have været bedre brugt til meget mere, end jeg tror, at den har 
været brugt til. (Res26: 627) 
- Og fået mere ud af det. Og man kunne have bygget videre på den (Res27: 669) 
- [Museet] havde jo den tidligere chef for Maskinmesterskolen, Jørgen, […] som har 
lavet de der modeller [af byen]. Han kunne jo lave flere modeller. (Res27: 678) 

Fremdrift og  
handling 

- - Jeg tror, at kombinationen af at du i din bestyrelse har nogle fra erhvervslivet,  det 
tror jeg vil være befordrende. […] den private repræsentation fra erhvervslivet, kan 
[…] måske være med til at sikre noget hurtig fremdrift - at der bliver truffet nogle 
beslutninger. Fordi det har vi ikke tid til at vente på i vores verden. Der skal ske 
noget. Få nu truffet nogle beslutninger, så vi kan komme videre. (Res29: 745) 

- - lidt mere handling, lidt mere fremdrift. (Res29: 746) 
- mere initiativ fra Bymuseets side (Res26: 632) 



	  

	  62 

 - Der er ikke noget de gør, som jeg synes, at de gør […] som de skulle gøre 
anderledes.[…] Der er bare noget de skulle gøre noget mere af. (Res26: 640) 
 - alle kunstnerne inklusiv mig, ikke!, har set med stor undren på, at vi har en aftale 
der hedder, at vi skal have en udstilling færdig d.01. juni, og vi ender med at sige, 
at det bliver så skudt til d.01. juli - og så får vi lov til at lave en slags åbning d. 1. 
september, og så går der 7 måneder, før at de kan åbne deres del af udstillingen 
(Res26: 642) 
- Jeg har i hvert fald sagt det. […] Da er jeg kommet med de her ideer. […] Nævnt 
folk, øh, sagt "Skulle vi ikke? Kunne vi ikke?". Øh, men jeg vil jo også sige, at, at, øh, 
da luften sådan tydeligvis gik af ballonen,  såh havde jeg det også - sådan de har 
rigeligt at se til! […] Altså jeg har sat en prøveballon op nogle gange, og når de så 
ikke bliver taget, øh […] Puderne og sådan et mosaikværk. Altså - den tog de, øh, til 
sidst. Men jeg havde jo troet, at det skulle ske i efteråret, og det er så sket her i 
april/maj […] Så det er også noget med, at de arbejder i nogle helt andre 
tidshorisonter. (Res26: 642) 

Pleje af 
netværk 

- Jeg ville nok prioritere anderledes. […] Mere menneskelig kontakt, altså. Bruge 
flere ressourcer på at trække i netværket og trække i det netværk der virker og få 
folk til at få nogle gode oplevelser og, altså det er måske dér, hvor jeg sådan 
tænker. (Res26: 645) 
-  Jeg vil så også sige, at dét at rekruttere frivillige og, og få gang i sådan nogle 
venneforeninger osv., det, det er jo en udfordring nu til dags, ikke! Konkurrencen 
er hård - også på frivillighedsmarkedet, ikke! […] Men dét skulle have været 
lykkedes bedre, hvis det skulle have lykkedes. (Res30: 759-60) 
- [Venneforeningen…] har også været en konfliktflade.(Res27: 665) 
- Og så kan man sige, at så er der også den ægte substans i det, at det lykkedes 
aldrig at få etableret et, et, hvad skal vi kalde det, et fortrolighedsforhold til 
venneforeningerne igen […]. (Res30: 759) 
- Det kunne man da i høj grad have gjort. Altså det afgørende er, at du får 
håndplukket en bestyrelse [for venneforeningen] som er noget som er noget værd 
og som orker at levere en indsats. Men det kræver så, at der er et positivt samspil 
med museumsledelsen. Og de gad ikke at have med dem at gøre. De ville ikke 
levere noget som helst administrativt til dem. Og så skabte det konflikt. (Res27: 666) 
- Fordi det er ambassadøren der går ud i byen. Og da var jeg med til at sikre, at en 
af mine meget gode bekendte kom ind i dét der. En tidligere direktør. Og han var 
rystet. Rystet. Men han havde også tit… Også en del med [direktøren] at gøre, […] 
og var rystet over de aftaler, de havde truffet. Dem fulgte [direktøren] ikke op på og 
sådan noget lignende. (Res27: 667) 

Inviterende 
og 
involverende 

- de kunne have involveret os noget mere. Det kunne de sagtens. Det havde vi 
gerne villet. (Res26: 631) 
- Det var af omveje, at jeg fik at vide, at de skulle lave en udstilling. Og det synes 
jeg er fuldstændig tåbeligt, fordi vi kunne lave et fornuftigt samarbejde. (Res27: 
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660) 
- Man kunne have haft fast aftale med "Lær dansk" om, at de skulle komme derned 
med deres nye hold, fordi det kunne give eller deres hold, når de havde lært lidt 
dansk, for den sags skyld. De kunne have simpelthen introduceret, [… nye] 
målgrupper, helt andre målgrupper til det, at der findes et bymuseum, dels at der 
findes museer (Res26: 633) 
- jeg ved, at de har været interesseret i fra "Lær dansk". […] Men, men det havde jo 
krævet fra Bymuseet, at de ligesom,[…] sagde: "Nu gør vi det". "Hvornår kommer 
I". […] Simpelthen tage kontakt til, tage kontakt til dem som havde meldt ud. 
(Res26: 633) 
 - jeg synes jo, at det var helt oplagt, at når vi nu var i gang med at fortælle noget 
immigrationshistorie, at vi så inviterede nogle immigranter ned som kunne 
udtrykke sig i sang, dans og musik - og så lave nogle events som kunne være med 
til […] både fortælle, hvad kan man sige - bare i nogle andre medier.. (Res26: 630-
631) 
- det kunne man simpelthen have spundet en ende på [diskussionen om at være et 
kulturhistoriske museum med kunstgenstande] og have inviteret folk fra Æstetik 
og Kultur og alle mulig andre steder derned til en diskussion om de her ting. […] 
Og så se: "Kan man se en forskel?". Det i sig selv havde jo været dybt 
tankevækkende, synes jeg, hvis man er optaget af formidlingen. Altså ligesom - 
hvad har vi gang i her? Hvad er kunst? Eller hvad er kulturhistorie?, eller hvor 
langt - hvor går grænserne? Og kan man skride over grænserne som 
kulturhistorisk museum osv. ikke. (Res26: 634-5) 
- de kunne have nået langt med os med en kop kaffe og nogen sandwich. (Res26: 
631) 

- - når de laver nogle lokalplaner, og de på stadsarkitekten laver nogle modeller  
f.eks. for havnen, og så sige: "Kan vi ikke blive som udstillingshus, hvor vi kan vise 
det", og så kommer folk ind dén vej. Og hvis det er dét, man skal se, jamen så kan 
man sige: "Ja, det er i orden, så kommer de ind gratis og ser tingene". Det kan være 
Multimediehuset, det kan være de store havneudbygningsplaner. Det var masser af 
dén vinkel som også kunne bruges, og det har [direktøren] heller ikke udnyttet. 
(Res27: 670) 

Synlighed - Men [direktøren] burde selv have været mere synlig. Øh, fordi nogle gange så vil 
man se giraffen selv, og hun har ikke gjort noget som helst på det felt. […] Og det 
mener jeg, det mener jeg er en meget stor svaghed. (Res27: 670) 
 - Det er synlighed igen og igen og igen og igen og igen.  […] når de laver nogle 
lokalplaner, og de på stadsarkitekten laver nogle modeller - f.eks. for havnen, og så 
sige: "Kan vi ikke blive som udstillingshus, hvor vi kan vise det", og så kommer folk 
ind dén vej. Og hvis det er dét, man skal se, jamen så kan man sige: "Ja, det er i 
orden, så kommer de ind gratis og ser tingene". Det kan være Multimediehuset, det 
kan være de store havneudbygningsplaner. Det var masser af dén vinkel som også 
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kunne bruges, og det har [direktøren] heller ikke udnyttet. (Res27: 670) 
- Synlighed og synlighed og synlighed samt, at du skal have en, en, en dialog med 
dem. En loyal dialog med dem [embedsmændene]. Og du må ikke spænde ben for 
dem, og du må ikke tale nedsættende om dem. Du skal trække dem ind, og de skal 
også føle, at de får et medansvar, for det du laver. (Res27: 680) 

Udstilling 
som ville 
tiltrække et 
nyt 
publikum 

- Og det [opbygningen af fællesarkivet] har de nok gjort i et vist omfang på 
bekostning af dét, de skulle have prioriteret højere - nemlig at få publikum ind. […] 
man kunne også have gjort det, at man havde udstillet nogle af tingene, inden at de 
kom på fællesmagasin (Res27: 664) 
- Altså hvis vi tager udgangspunkt i dén udstilling. […] jeg ved jo godt, at de har 
mange, mange andre opgaver, og det kan være noget af grunden til, at de ikke har 
brugt mere tid på det, end de har gjort, men jeg synes, [at de skulle have forsøgt at] 
tiltrække nyt publikum med en anden baggrund end de der meget gråhårede 
mænd og kvinder […] (Res26: 631) 

Realistisk 
vision 

- [Den nuværende direktør], har jeg oplevet én gang, holdt et visionsforedrag. Det 
var der mange der oplevede, og de fik et chok. For da skulle hun jo have vand i det 
hele. […] Det var helt hen i vejret. Det var fuldstændig urealistisk. Totalt urealistisk. 
[…] Men det er den eneste vision, og det var dén vision, hun ligesom lagde frem, og 
den døde stort set samme aften, fordi folk kunne jo se, at det her, det holder slet 
ikke. […] 3½ million kroner til at få det bygget op, og det var helt urealistisk på 
daværende tidspunkt. (Res27: 662) 
- [Den daværende vision med BIG] - Det var utroligt spektakulært og spændende. 
[…] set i bagklogskabens krystalklare lys, så var det nok for ambitiøst, tror jeg. […] 
Men altså, det skal man vel også være. Man skal vel sætte overliggeren højt.[…] Det 
er igen den der balance. (Res29: 742) 
- jeg tror da også, at man skal finde ud af at sige: Hvad er det for et museum vi vil 
have? Hvad er det for en identitet? Hvordan skal vi få folk til at komme ind i vores 
hus? Det kan ikke hjælpe at sidde og sige - jamen vi har haft den udstilling altid, 
det har vi haft altid. Så dør man sgu med sit publikum.[…] Altså man er nødt til at 
prøve at udvikle. Så skal man sætte overliggeren højt! (Res29: 743)  
- man skal ikke holde sig tilbage med at være ambitiøs. Det skal man lade være. 
Man skal også være realistisk. (Res29: 744) 

Opbakning - så kunne jeg godt have ønsket mig en større opbakning fra, fra byens borgere. […] 
Ikke mindst dem indenfor ringgaden men så sandelig også fra byens politikere. 
(Res28: 695) 
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3. Hvad tror samarbejdspartnere, andre stakeholdere mener om Bymuseet?   
(Eksempler: andre synes, andre ønsker, folk mener…) 
 

Kodningsskemaer vedrørende 11.8.3 
 

Stakeholdergrupper 
Borgerne - århusianerne er på mange måder forholdsvist jordnære. De vil gerne se deres 

by. De vil gerne se de genstande, de i givet fald selv har afleveret til byen. 
Tager du byens laug, øhhh, håndværkerforeningerne. Hvis de har afleveret en 
laugslade, så forventer de, at sådan noget bliver udstillet og ikke bare ender på 
et magasin, og siger "tak for det". Så ender det på et magasin i Randers eller et 
andet sted.[…] det er sådan nogle skuffelser folk, så bliver præsenteret for, og, 
og så bygger man ikke noget loyalt samarbejde op. […] Det hører jeg da. 
Masser af gange. (Res27: 662-3) 
- [Interessen] er størst hos de indfødte. […] Men, men der er jo også mange, der 
gerne vil sætte sig ind i byens historie, dér hvor de nu vælger at flytte til og 
eller, og eller at bosætte sig (Res28: 699)  

Besøgende - når vi så har fået lokket folk derned, at de er blevet glædelig overraskede og, 
og "Hold da op". "Fine bygninger" og "Spændende udstilling" (Res26: 626) 
- der har virkelig været nogen, som har været meget, meget, meget glade for at 
se den udstilling. (Res26: 626) 
- folk var meget berørte, og vi fik fantastisk feed-back på det. (Res26: 627) 
- dét der med at være immigrant som […] var blevet synliggjort, og som var 
faldet på plads inden i hende – ved at se den udstilling. (Res26: 628) 
- Kvindehusets brugere - som jo er kvinder med al mulig anden baggrund end 
dansk, og så er der lidt danskere ind imellem, som også har været dernede. Og 
de har været meget optaget af det. (Res26: 630) 
- Altså mange af dem, der kommer derned i forbindelse med vores udstilling, 
ved jo som udgangspunkt ikke, at der er forskel på et kulturhistorisk museum 
og et kunstmuseum. Det er bare et museum. (Res26: 633) 
- altså stamkunderne eller de, de mennesker som interesserer sig for Bymuseet, 
og det er faktisk rimelig mange, øh, de ved jo godt, hvad det indeholder, og de 
er, de sætter pris på Bymuseet og synes, at det er rigtig, rigtig godt. (Res28: 
692)  
- Det har jeg også hørt nogen sige. [hvis museet kan undvære den tidligere 
direktør, så kan de også undvære mig]. Og det sidstnævnte det var som 
besøgende. (Res28: 712) 
- Jeg har hørt flere folk sige, når de kom ind, at det da var et flot hus!. (Res29: 
724) 
- Nogle af de her mange arrangementer, jeg har stået for, har jeg også trukket 
folk ind i Bymuseet. […] de har været glade for at komme ned og øh opleve og 



	  

	  66 

sidde nede i akvariet, eller hvad man nu kalder det, hvor der så har været 
foredrag. Det har fungeret særdeles fortræffeligt på dén måde.[…] Men alle er 
jo så endt med at sige: "Jamen der er for lidt at se". (Res27: 677) 

Kulturfolk - Altså der huserer jo mange myter eller mange historier eller sådan noget. Og 
nogle af dem er sådan lidt optaget af sådan nogle ting, og hvad pengene bliver 
brugt til, og hvordan ressourcerne bliver udnyttet og sådan noget. Da er der 
altid nogen, der er parat til at kaste sig ud i sådan en eller anden "jammen, 
jammen, skulle de ikke, og kunne de ikke, og det eller aldrig og tralla lulla laj". 
Altså dem, det, det har jeg hørt på, men jeg har jo ikke været så optaget af det. 
(Res26: 635)  
- Jamen det er jo sådan noget med, at så har de fået..Og så ligger der dét der 
store hus, og hvad foregår der? Der foregår ingenting (Res26: 636) 
- er jo de eneste der ved, at der er et bymuseum. (Res26: 636) 
- [ved et arr. Arrangeret af Kulturbyen] Da kom [direktøren] op sådan på, du 
ved, lynhurtig hevet ind […] dét, hun kom til at bruge tid på, og det var 
selvfølgelig også dét hun var optaget af, det var, de få ressourcer. Øh, og hvor 
svært det var. Og dét er nok noget af det, som jeg har hørt flere gentagne 
gange folk sige, det er, at det er jo grundvilkår. Det er noget vi alle sammen 
lever med - mere eller mindre. Der er nogen, der har ressourcer selvfølgelig, 
øh, men det er bare uinteressant, hvis man vil, øh, tiltrække, øh, nysgerrighed 
på dét man - som er sagen. […]Altså så er jeg nødt til at sige: "Vi har få 
ressourcer, men vi laver noget der er skideinteressant - alligevel!" […] der 
hopper kæden af for rigtig mange mennesker. […]Men jeg kunne bare høre, at 
nogle af de andre, jeg var sammen med, de sagde, dét er fandeme dårlig stil at 
gå ud i byen eller ligesom benytte en lejlighed, hvor der er 40-50 mennesker 
samlet, og du får lejlighed til at snakke om dit museum, at det du så får - 
hovedbudskabet det er "Hold da op hvor har vi nogle dårlige arbejdsvilkår, 
fordi vi har ingen penge, og der er ingen penge, og der er ingen penge, og der 
er ingen penge". (Res26: 637)  

Byens 
’pengemænd’  

- Jeg har en meget stor berøringsflade i byen. Altså jeg sidder i nogle af de der 
VL-grupper.[…] Jeg er med i Rotarysammenhænge. Jeg er med i..[…] i de 
grupper jeg færdes - det er jo så dér, hvor, hvor pengene er. […] de har samme 
opfattelse - at det har været lidt af en skuffelse. […] Der er ikke noget at 
komme efter [på Bymuseet]. […] (Res27: 677) 

- - [generelt om museer] Altså så må de ligesom prøve at melde tilbage og sige - 
det er meget fint, at I rækker hånden frem, og det tror jeg også at 
kulturinstitutionerne, eller i det hele taget folk der gerne vil have sponsorater, 
skal vænne sig til, at de må forvente at få en modspørgsel. Det er fint nok - du 
får nogle penge med den ene hånd, men hvad kan jeg så få med den anden? 
(Res29: 725) 
- [generelt om museer] [finde vil have noget] som man ikke har set før. At man 
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sådan prøver at bryde, altså springer ud af rammen. Prøver at tænke uden om 
noget, som man normalt ser. Hvis det er en god idé, så skal man prøve at 
tænke sådan - i hvert fald når man søger vores fond. De vil aldrig sætte penge i 
mursten. Det tror jeg ikke på. Ikke som det er i dag, i hvert fald. (Res29: 729) 
- [om sponsorering generelt] Hvis der er den her negative klang, så siger man 
bare: "Det er ikke befordrende". Det er det ikke! […] Uanset hvilken institution 
det er. […så siger man]  Jamen vi bliver associeret med noget, der er noget 
rigtigt skrammel - nej, det vil vi naturligvis ikke. (Res29: 740) 

 

De lokale 
medier  

- at pressen var lidt for, lidt for skarp. Jeg synes, at den var lidt for direkte også. 
[…] og det er lidt en skam, fordi der var jo igen ... Og for at vende tilbage til 
dét jeg har sagt tidligere, hvordan skulle de stakkels byrådsmedlemmer, der 
ikke kendte sagen - jeg var selv chokeret, og jeg kom her dog i huset. […] 
Hvad så med dem der aldrig kommer her? […] Hvordan skal de forholde sig 
til sådan en kritik, som de kun hører fra en udsultet og sensationshungrende 
presse der skal sælge aviser og derfor skærper historien - somme tider lidt 
rigeligt. Hvis man tror på alt, hvad der står i avisen, så er man ilde stedt. 
(Res28: 711) 
- Der var lidt skriverier med en dårlig økonomi, og [direktøren] var i pressen. 
Det læste jeg selvfølgelig med stor interesse. (Res29: 736) 

- Jeg har et meget snævert samarbejde med Jyllands Posten, og Jens Kaiser som 
jo altså er redaktør i JP-Århus, har jo været en meget stærk kritiker. Og jeg har 
ikke leveret krudt til ham. […] Så der er mange af de eksempler dér. Så der er 
jo mang,e der har haft møde med hende, hvor hun lover "sådan og sådan" og 
"guld og grønne skove", og så sker der ikke en skid. (Res27: 680) 

Politikere - Bymuseet demonstrerede [lille pause, grin] det, [en værdi for politikere] på et 
meget, meget lavpraktiske og meget sådan nære niveau, da Thorkild 
Simonsens 80-års fødselsdag blev […] holdt på Bymuseet med en kæmpe 
udstilling om ham. De kan tilbyde nogle rammer og en kontekst, som er 
ubetalelig. Konteksten "Bymuseet" som er. Altså der er ingen, der ikke er 
interesseret i lokalhistorie. Altså det er meget få, som ikke er interesseret i 
lokalhistorie og synes, at det er vigtigt. (Res30: 762) 
- Og da kan man sige, at Bymuseet, som en form for både fysisk 
tilstedeværelse og symbol for dén der identitet som Århus har, er ekstrem 
vigtig - også politisk, det er jeg sikker på. (Res30: 763) 
 - jeg synes, at det er sgu for nemt at være politiker og være så kritisk. Så snart 
at det går galt, så er der kø. Så snart at der er ro, så er det ligesom et 
klassebillede. Men sådan er politik jo. (Res29: 736) 
- jeg har jo fortalt om mine egne forventninger og ønsker. […] Og det tror jeg 
da er, er de fleste byrådsmedlemmers forventninger og ønsker.[…] Men det er 
jo svært at vide, når man ikke rigtig ytrer sig eller viser sig. (Res28: 707) 
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- [politikerne har ikke udvist nok interesse og opbakning for museet. Jeg 
kender da eksempler på, at nogle får invitationer til en premiere på et teater og 
ikke engang gider svare tilbage, at de er forhindret. […] Man skal også tænke 
lidt på de medarbejdere ude i kulturlivet, der knokler for at overbevise […] 
[p]olitikerne om, at det er godt nok, det de laver. (Res28: 705) 
- [omtaler politiske interesser] Bare det element, at går det dårligt, så har alle 
travlt med at fortælle: "Hvor er det for dårligt, at det går dårligt", altså - eller 
have travlt med at fortælle, at det er dårligere end ARoS. Der er en dårligere 
økonomi. Det går simpelthen så stærkt med at fortælle, at det skal vi have styr 
på osv. […] Hvorimod hvis der så er et overskud, så roser de og siger : "Nu går 
det godt. Nu er der styr på det!". Vi sagde jo også dengang, at det var for  
dårligt. (Res29: 736-7) 

Bymuseet - - Bymuseet har jo ønsket at have, at få den profil som Bernhard sådan set har 
lagt op til. Det er der ingen tvivl om. Det, det har været intentionen (Res 27: 
662) 

- - jeg tror, at de fleste nede på Bymuseet efterhånden er ved at være trætte af al 
den snak, uden at der sker nok (Res27: 680) 
- Jamen, altså der er ingen tvivl om, at de har forsøgt med åbenhed. […] Så på 
dén måde har man jo forsøgt at trække folk ind. Jeg vil ikke sige ad bagdøren, 
men man fik lavet nogle arrangementer, der gjorde, at folk fik deres gang der, 
som de normalt ikke ville have. (Res29: 724) 
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Bilag F 
 

• Konkurrenter  
 

1.  Hvordan beskriver konkurrenter museet? 
Her ses f.eks. efter beskrivelser af museet, af udstillinger, medarbejdere og hvad man oplever museet 
arbejder med. (Eksempler: Jeg synes de er …, de er ikke…, museet har…, museet har ikke…) 
 
Kodningsskemaer vedr. 11.9 

 
Kategori 1 

Organisationens indre linjer 

Udfordret - [Bymuseet] har jo haft sådan en skrumlet tilværelse. (Rek32: 826) 

Ledelsen 
sammenlignes 
med den 
tidligere ledelse 
 

- Og så fik man en ny chef dernede […] Hun er også meget dygtig, men […], 
hun har ikke "fingrene nede i malerpenslerne" som, som [den tidligere 
direktør] havde det. […] Så det kan man sige, at det var en forskel. Hun er, er 
mere tænkeren, der planlægger nogle større overordnede linjer, hvor [den 
tidligere direktør] måske i højere grad selv var med til at lave udstillinger. 
(Rek31: 776) 
- Jeg tror, at [den nuværende direktør] har haft en meget svær start ovenpå alt 
det bøvl, der var med [den tidligere direktør]. […] Han var jo en rigtig rigtig 
dygtig og sød formidler. Altså en snakke-mand. Han var god til at fortælle, og 
så kom der så meget – jeg kan ikke engang huske, hvad det var, at der skete. 
Men der var så meget kludder i det. […] Fyringer og [rømmer sig]. […] Jeg 
synes ikke, at de har givet hende nogle gode vilkår at arbejde på. […] Det har 
været slemt. (Rek32: 834) 

Har arkæologer 
ansat, men skal 
arbejde med 
nyere tid 
 

- Men de begår jo en fatal fejltagelse, […] til at starte med. De laver et museum 
om nyere tid, og så ansætter de en arkæolog – som jo egentlig er meget 
interesseret i at få det arkæologiske ansvar som. Men det er nyere tid, der står i 
deres servitutter, de skal bestride[…] Det var et bestyrelsessvigt, synes jeg – at 
man går ind og ansætter en arkæolog i en stilling i nyere tid, ja. For 
vedkommende har nogle andre ambitioner. Altså han var meget bred i hele sin 
tilgang til tingene […]. Da skulle man gå ind og ansætte en etnolog eller en 
etnograf som arbejder med nyere tid. (Rek32: 836) 
- Jamen der er så også nogle ting der har undret mig. […] Det er, at man 
ansætter middelalderarkæologer, når man primært skal arbejde med de senere 
års historie. […] [Den tidligere direktør] er middelalderarkæolog. 
[Museumsinspektøren] som jo også har været der..  […] [Den nuværende 
direktør er middelalderarkæolog […]. (Rek33: 889) 

Museets - Altså Bymuseet dækker jo principielt hele Århus kommune 
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ansvarsområde 
 

museumsmæssigt, men det har de selvfølgelig haft svært ved at overskue 
(Rek31: 777) 
- da var Bymuseet stort set lige dannet. […] og de skulle specielt koncentrere 
sig om nyere tid […] men meget gerne med en udstilling, der viste fra de 
tidligste tider. (Rek32: 826) 

Bygningen og 
indretningen af 
museet 

- Og så har man jo fået en tilbygning i 2005, tror jeg, at det var, at den blev taget 
i brug, og den tilbygning har man ikke benyttet efter evne. (Rek31: 769) 
- Så, så der er ét eller andet, som ikke har, har udnyttet det potentiale som var, 
at de fik nogle fantastiske lokaler. [Den største fiasko var, a]t de ikke udnyttede 
deres muligheder. (Rek34: 909) 
- Altså det er godt lavet som et arkitektonisk byggeri, men det er ikke særlig 
godt som museumslokale […] (Rek31: 770) 
- Og jeg tror også hele problemet omkring tilbygningen dernede som gik i - ja, 
gik i fisk, […] og bygningens ibrugtagning, det trak ud 1 års tid. Og det gjorde 
jo, at nogle ting, der var planlagt til at kunne ske, de kunne ikke ske. (Rek31: 
776) 
- Jeg tror nok, at den tilbygning […] Det var tåbeligt. […] Den egner sig ikke 
som […] museum. (Rek31: 786) 
- Så har man lavet café der. Det tager et hjørne også. Og det ved jeg ikke, om 
museet er så stort, at der skal være en café der også. Altså ét eller andet sted 
går grænsen  […] Jeg ved godt, at de så ikke alene passer caféen. De har også 
billetsalg og bogsalg og sådan noget. […] jeg synes, at det er lidt - lige at gøre 
for meget ud af det. (Rek31: 812) 

Organisatoriske 
valg og stil 

- Man fokuserer mere på maskinrummet end på.. […] End på, på at skibet 
skulle fremtræde på en god måde. (Rek33: 892) 
-  Jeg synes, at det har været en rigtig god ting, at da de ikke havde en bygning, 
at de da sagde: "Hvad gør vi så?". "Så laver vi byrundvisninger!". Dét skal 
gøres på en anden måde i dag, men det jo: "Vi kan ikke gå dén vej, så går vi en 
anden vej". Det kan jeg sgu godt lide. Det synes jeg er en frisk tilgangsvinkel. 
(Rek33: 882) 
- den beslutning [at slette Århus fra navnet], som jeg så også museumsfagligt 
mener, var en […] "skyden sig selv i foden"-beslutning. (Rek34: 904) 
- [har villet være] Sådan "all round" - dén der med og smide navnet væk. Altså 
halvdelen af navnet væk - det var jo for at vise, at "Vi er hele verden", eller "Vi 
vil favne det hele". Altså ambitionerne om, om at ligesom skulle sætte sig ud 
over det provinsielle (Rek34: 904) 
- For afventende. […] Man kan ikke sidde og sige: "Jeg venter på, at der 
kommer 10 millioner her, og derfor kan jeg ikke lave en udstilling". Det kan 
man ikke. (Rek34: 904) 
-  Jeg mener, at der er masser af muligheder, som ikke koster ret meget, men 
som koster, at man […] siger til sig selv og til, til personalet, at nu er det dét, vi 
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gør. (Rek34: 907) 
- Det store projekt med Bjarke Ingels Group som, som de har lanceret, og som 
jeg ikke kender i detaljer. […] Men det jeg hørte om det, da tænkte jeg, at de vil 
forsøge at lave ét eller andet ,som var moderne på landkortet, og som var 
anderledes, men jeg syntes, at det var voldsomt mange penge at binde i dét, 
[…], for jeg kunne ikke forestille mig, at de kunne fortælle hele byens historie. 
Det ville være en mere kunstmuseumsagtig installation med et lidt 
kulturhistorisk sigte, sådan som jeg umiddelbart forstod det. (Rek33: 869) 
- De senere år, øh, har man nok forsøgt at opbygge et, et image, hvor man har 
forsøgt at være med på det nyeste. Det er mit indtryk, at [den nuværende 
direktør] har jo været ude i verden og se, hvordan moderne museer fungerer 
rundt omkring. Og nogle af de ideer har hun forsøgt at bringe videre her til 
Århus. (Rek31: 779) 
- Måske har de heller ikke været særlig flinke til at gå ud og så samle ind. Det 
er sådan noget; jeg synes, at det kniber lidt. Og det har gjort, at de har været 
usynlige, eller i hvert fald har de været synlige på et forkert sted.  (Rek31: 783) 

 
Kategori 2 

Bymuseets udstilling og aktiviteter 

Positive 
vurderinger 

- man har været med til at sætte fokus på, at byen har en historie. (Rek31: 784)  
- Jamen de har vel bidraget med at fortælle sådan forskellige historier. (Rek33: 873) 
- da [Bymuseet] startede, så tror jeg egentlig, at der var mange steder, hvor at man 
havde nogle, som syntes, at man skulle læne sig op ad et museum. Sådan noget som 
LO's historieudvalg, […] de var lidt usikre på, hvor de [LO] hørte til henne, og de fik 
lavet et, et samarbejde med Bymuseet. (Rek31: 785) 
- Man fik lavet nogle standere, der blev sat op i byen, hvor der var lidt byhistorie på 
også. Det synes jeg er positivt, fordi det er noget, man ser andre steder i verden, ikke! 
At man gerne i byrummet kan støde på ting, der fortæller om byens historie. […] er 
sådan nogle små, små successer. Men jeg synes ikke, at jeg kan se én stor succes som, 
som sådan skiller sig, eller gør sig synlig. (Rek31: 786) 

Negative 
vurderinger 

- man kan undre sig lidt over, at de ikke har fået lavet mere udstilling, end de har 
gjort dernede. (Rek31: 769) 
- der har ikke rigtig været nok at se på, vel! (Rek32: 833) 
- Det er blevet for kedeligt. […] De ville gudhjælpe mig lave den udstilling med 
Thorkild Simonsen, kan jeg huske. Det syntes jeg var hul i hovedet. Man så hans 
karakterbog – og sådan noget […] Det er simpelthen for nørdet. (Rek32: 838) 
- Jamen, de blev aldrig rigtig spændende. Det var aldrig sådan, at man tænkte: 
"Åhhh for pokker. Den udstilling fik jeg ikke set". (Rek34: 909) 
- Men, så vidt jeg husker, ikke rigtig [behandlet] nogle af de store historier jeg lige 
har refereret til. Og det kan måske være et problem. (Rek33: 873) 
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- Da læste jeg en dårlig anmeldelse, og så tænkte jeg: "Nå ja, det behøver jeg heller 
ikke". (Rek34: 913) 
- Når man laver Lego-konkurrence eller sådan noget på et bymuseum, så synes jeg, 
at det er sådan lidt tyndt. […] Jeg synes ikke rigtig, at der har været så meget at gå 
efter. (Rek31: 778) 
- at man vist kunne få børnene parkeret dernede, mens at man handlede. Det synes 
jeg er helt ude på, på overdrevet. (Rek31: 782) 

 
Kategori 3 

Bymuseets ydre forhold 

Klemt på 
grund af 
tiden og 
de stærke 
museer 
omkring 
Bymuseet 
 

- det har måske også været et hårdt tidspunkt at komme ind på, da [den nuværende 
direktør] kom – både Den Gamle By, ARoS og [Moesgård Museum] – vi har knoklet 
på med at lave noget nyt og stort og sådan noget. Men hun fik jo så det nye museum 
der, ikke! Men har så ikke kunnet…. Jamen det er jo noget med at skaffe midler hele 
tiden […] (Rek32: 832) 
- tiden har været svær. […] Fordi du har haft ARoS, der blev bygget. Du har haft os, 
der gik i gang med byggeplaner, og du har haft Den Gamle By der gjorde det samme, 
ikke! […] Velux havde en reception derude engang, hvor [direktøren] prøvede at få 
kontakt med Veluxfonden, ikke. Men de synes jo, at de har givet nok til Århus. 
(Rek32: 847) 
- når vi lige skærer ned, som man jo gør med tilskud både fra staten og kommunen, så 
bliver man klemt. Dansk museumsverden er klemt. (Rek32: 857) 
- Det er et museum, som har svært ved at finde sin placering i Århus og i billedet af 
museer i Århus. […] Da jeg første gang hørte, at man ville oprette det - dét hørte jeg 
tilbage i begyndelsen af 90'erne, […] da tænkte jeg, at det bliver en svær opgave at 
finde plads, fordi at man har en række stærke museumsbrands, og så skal der virkelig 
meget til at opbygge et bymuseum i Århus. Så jeg har altid set det som en vanskelig 
opgave.  (Rek33: 867) 

Er ikke 
slået 
igennem  
 

- museet har ikke rigtig fået sig banket igennem igen som institution, efter alt det 
ballade der var. (Rek31: 786) 
- Men midlerne har ikke været til det, så de er ikke rigtig slået igennem. […] De senere 
år har det ikke haft så stor stjerne. (Rek31: 779) 
- [Medieomtalen har bekræftet respondentens opfattelse af Bymuseets] afventning i 
stedet for at være pro-aktiv. Det kan godt være, at man kommer med en lille 
udstilling om ét eller andet […] Men det var ikke sådan, at jeg tænkte: "Nu sker det". 
(Rek34: 914) 
- hvis Bymuseet virkelig havde lavet ét eller andet, som havde rykket, og […] hvor det 
var lykkedes at trænge igennem til en stor gruppe, og man havde sagt: "Vi har 
fordoblet vores besøgstal", og en masse mennesker gik rundt og snakkede om, hvor 
var det godt. (Rek33: 884) 
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Image -  Så det image man har, eller den opfattelse som befolkningen har fået, øh, bygger på, 
at det er alt for lidt, […] og det er også mit indtryk. Det er alt for lidt, de har haft at 
udstille. Det er alt for lille en udstilling, de har lavet. Og der skete ikke nok. De skulle 
ud i byen for at gøre sig synlige. Så man har fået sådan en negativ opfattelse af 
Bymuseet. (Rek31: 779) 
- Altså hvis vi lige tager dén måde, de har lanceret sig på med flotte brochurer og 
sådan - jeg synes, at de har været pæne generelt, […] har gjort, at man har fået et 
indtryk af, at det her var positivt, det var professionelt, øh, og der skete noget. Måske 
har det været lidt tyndere de senere år. […] Og så tror jeg nok, at man har haft det 
indtryk af, at det var et sted, og det har jeg også et indtryk af, at man har ikke så 
mange genstande - af naturlige grunde, fordi det er startet meget sent. (Rek31: 778) 
- mit […] image - jeg tror, at folk […] de senere år har de vendt det lidt ryggen, for da 
der var det ballade omkring [den tidligere direktør] der blev fyret og sagsanlæg og 
sådan noget, så har man vendt ryggen til og sagt "Nej, det gider vi ikke det her". Så 
det har kostet meget af deres image, at der har været den ballade. Og det er noget, 
som skader mht. besøgstal og sådan noget. Det er jeg ikke i tvivl om. (Rek31: 779) 
- Det har ikke noget godt image. Det er sådan et sted, hvor der ikke sker noget. Jeg 
kan huske dengang, da de der planer var der. [BIG-projektet] Og jeg tænkte, bevar 
mig vel! Godt at jeg ikke skal videre med dét. Jeg har kun set dem i avisen. Men det 
var noget med at pumpe vand rundt i nogle plastikrør og sådan noget. Da tænke jeg: 
”Jamen for fanden - at antyde vandets betydning for byen, ikke!” Da er det, at du skal 
ligge nede på havnen, ikke? Du skal ikke pumpe vand rundt i nogle plasticrør. Jeg 
tænkte, at på sigt vil de ikke kunne sælge dette!!! Der er ingen umiddelbar attraktion 
ved det overhovedet. (Rek32: 832) 
- Over for mange har det nok slet ikke noget image. […] Så har det nok også, i nogle 
sammenhænge et image af, at man siger, at man mangler penge, og man kan ikke 
realisere de ting, man gerne vil. Så tror jeg, at det har et image omkring, at de har 
været gode til at lave byvandringer. (Rek33: 868) 

Mediernes 
omtale af 
museet 

- de senere år har der jo været meget fokuseret på deres dårlige økonomi, […] deres 
manglende resultater og sådan noget. Og det har nok overskygget dét, som egentlig 
burde være der. Og der sker jo det, at vi som mennesker måske lettere husker de der 
negative ting, end vi husker de positive ting. (Rek31: 789 -90) 
- Det, der har stået i aviserne, det har i høj grad været med underskud, […] det har 
været noget med, at de ikke har udfyldt de roller, de skulle […], og det har været 
noget med den, hvad skal vi sige, - det ballade, der har været omkring det, og politisk 
usikkerhed. Og det var slet ikke sådan noget, museet skulle være synlig med og blive 
kendt med (Rek31: 783) 
- Jamen det er vel det, jeg har læst i avisen [som har dannet respondentens holdning 
til museet]. Der har været noget om [den nuværende direktør] nogle gange. Hun har 
kæmpet for sagen. […] De har haft dårlige vilkår og, og så tror jeg, at bestyrelsen, der 
har siddet der, og måske også kommunen, ikke har været i stand til at bakke [op…]  
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Jeg har hovedsageligt set, når hun har haft noget, og da hun kom med sine 
udbygningsplaner dér, og […] Ellers har det mest været problemer. […] Som der har 
været altså, at der var ingen penge. (Rek32: 844) 
- Og så tror jeg, hvis vi taler om fiasko, så må vi sige - dét der med at en 
museumsinspektør skal fyres, og at man skal trækkes igennem medierne […] trækkes 
igennem sagsanlæg og "på kryds og tværs-beskyldninger" . Det må siges, at som 
museum var det ikke særlig smart. […] Det er meget ødelæggende for imaget, og det 
er meget ødelæggende for folks opfattelse af, hvad der sker der. Og det overvinder 
man ikke sådan lige. (Rek31: 786) 

Bygningen 
og dens 
placering 
 

- dét at bygge Bymuseet dernede, det var en fejl. (Rek32: 832) 
- det ligger alt for afsides dernede. Så kan de snakke nok så meget om, at det bliver 
centrum på et tidspunkt, men det duer ikke. Altså, folk finder ikke derned! Det er ikke 
godt nede for enden af Brabrandstien. (Rek32: 829) 
- Set udefra så er det rigtig flot, og jeg vil også sige, at det er pænt bygget til den 
gamle Hammelbanegård. (Rek31: 812) 

Begrænset 
fokus på 
historie i 
Århus 

- Alle andre byer har for længst fået et arkiv i 50'erne, 60'erne og 70'erne, men Århus 
har tilsyneladende ikke rigtig kunnet finde ud af det […]. Men det er altså et svigt af 
byens hukommelse, og vi kan jo også se på billedsamlinger - altså andre byer, som vi 
kan sammenligne os med - Ålborg, Odense, Esbjerg, Vejle - jamen de har jo alle 
sammen fået samlet mange billeder fra gennem tiderne. […] Det har vi ikke gjort i 
Århus. Så det betyder, at vi har relativt få billeder fra vores fortid. (Rek31: 772) 

 
 

Kategori 4 

Forventninger og vurderinger af Bymuseet 

Baseres på 
sammenligninger 
af museet i 
forhold til andre 
(internationale) 
bymuseer  
 

- noget af det bedste jeg har set […er] City Museum i London. Det er fantastisk. 
Det er et stort museum. Det er et alt favnende museum. Der er liv i det. Man 
går igennem det, og man bliver så inspireret af at se byens historie som er […], 
altså det er for mig at se et bymuseum, der favner historien og favner 
befolkningen, som den er her nu. De laver også mange projekter med, med 
forskellige befolkningsgrupper. […] Jeg kan se, at Kbh.'s museum gør noget af 
det samme […]. Jeg synes, at det er supert. De går udenfor, de går udenfor 
museet og er en del af byen […] og engagerer forskellige befolkningsgrupper 
[…] København. […] hvor kontrasten til det, det er, at, at Århus 
Bymuseum...de lavede navneforandring på et tidspunkt, hvor de smed Århus 
ud, og det kunne jeg slet, slet ikke forstå ud fra et museumsfaglig grundlag, 
fordi deres formål var jo at beskrive Århus og dokumentere Århus. […] det er 
ligesom antitesen af at være et godt bymuseum, at man smider navnet på dén 
by, man er en del af ud. (Rek34: 899) 
- Det kan være Museum of London. Det kan være, hvad hedder det? - det der 
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fik Museum of The Year Award i 2009 [Salzburg Museum]. Det kan være 
Stockholms Stadsmuseum. […] Københavns Museum, som bevæger sig for 
øjeblikket. Et lokalt museum er ofte styret af en kommunegrænse, mens et 
bymuseum er styret af en historisk realitet, som er en kommune.[…]. Så der er 
nok større identitet omkring en by, end der er omkring en eller anden tilfældig 
kommune. […] Men en by med en vis alder har en egen identitet og sin egen 
historie, så, så der er ét eller andet sammenhængende, man kan tage fat på der. 
(Rek33: 866) 
- Man fik lavet nogle standere der blev sat op i byen, hvor der var lidt 
byhistorie på også. Det synes jeg er positivt, fordi det er noget, man ser andre 
steder i verden. (Rek31: 786) 

Bedømmes på 
udstillinger, på 
antal af 
publikum, og 
hvad der siges 
om museet  

- hvad de kan præstere af udstillinger. Det er jo dét, man kigger på, ikke 
(Rek31: 788) 
- Der er ingen tvivl om, at det primære [succeskriterium]det er, at der kommer 
nogle mennesker. (Rek33: 884) 
- 65 på en byvandring, det er jo mange. […] Men det er ikke mange ud af en 
befolkning på over 300.000. (Rek33: 883) 
- jeg fornemmede [en succes], da de lavede udstillingen om 80'erne. Hvis det 
var 80'erne, det tror jeg, at det var. […]. Det er en [lille pause] 6-7 år siden, hvis 
ikke mere. [… på grund af] de omtaler som jeg så, og det jeg hørte om det. 
(Rek33: 875) 

Opfattelse 
sammenfattes af 
flere elementer 

- Altså jeg har selvfølgelig, ud fra begrænsede besøg de senere år, dannet mig 
nogle indtryk, men […] det har også været sådan, at folk i min omgangskreds 
har vidst, at jeg kæmpede for arkivet, og jeg har også sådan med interesse 
lyttet til, når jeg har hørt noget omkring museet, og det har primært været 
negative ting, […] med manglende udstillinger, men også med noget af det, 
der foregår dernede. Jeg har jo også benyttet lejligheden til, når jeg har snakket 
med nogen af dem, der var ansat der, så spurgt til: "Nå, hvordan går det så?". 
[…] Ja, sådan på dén måde har jeg fået en fornemmelse af, hvad der foregik. 
Og så selvfølgelig har jeg fulgt med i aviserne. (Rek31: 787) 

 
Kategori 5 

Fusionen med Den Gamle By 

En gammel idé 
fordi museet 
ikke har vist 
sin eksistens-
berettigelse 

- Jeg blev første gang ringet op […] af et byrådsmedlem, der sagde, der spurgte 
hvad jeg havde tænkt mig at sige til, at hun ville foreslå i Byrådet, at Bymuseet 
skulle nedlægges og lægges ind under Den Gamle By. Så sagde jeg: "Jamen det 
har jeg, det har vi egentlig ingen ambitioner om. Vi har sådan set nok at se til, 
men på den anden side, hvis […] det er dét byens råd vil, jamen så er vi altid 
indstillet på at samarbejde, øh, men det har vi ingen ambitioner om". […] Den har 
været oppe flere gange siden da, men det er nu 12 år siden, […] at jeg hørte den 
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første gang. Så det er jo, man kan sige, at, at der har været med meget 
mellemrum, med jævne mellemrum, sådan nogle overvejelser. […] Det siger jo, at 
Bymuseet ikke har formået at vise sin eksistensberettigelse. Og det må vel 
grundlæggende være den største fiasko. (Rek33: 878) 

Handler om 
penge 

- Nu gør man så det, at man i stedet for er ved at sælge bygningerne ikke, og 
bruger dem på Kulturbyen. Og det der Kulturby, det har jeg prøvet selv i 1996 i 
Kbh. Og det er fint nok, men det er noget røg, som fordufter. […] Men så kan 
man sige, at det bliver integreret oppe ved [direktøren for Den Gamle By], […] 
men det bliver jo aldrig det samme. […] Pludselig bliver det vanvittigt dyrt at 
komme på Bymuseet – og det burde det heller ikke være. (Rek32: 831) 

Er en 
Århushistorie 

- Og så synes jeg, at det der lidt morsomt, at så indser man op igennem 80'erne, at 
det er galt, at man ikke har et museum i Århus, og så får man lavet et bymuseum 
først i 90'erne, og så får det lov til at køre i 18 år, og så bliver det nedlagt igen. Det 
er vel en typisk Århus-historie. (Rek31: 771) 

Har ikke vakt 
protester 

- Jeg kan så undre mig over, at den støtteforening, der nu har siddet her til sidst, 
at den har ikke protesteret mere, end den har, mod sammenlægningen med Den 
Gamle By. I det hele taget kan det undre mig, at der har vist ikke været noget i 
medierne overhovedet, og jeg synes da, at det burde være noget af det første man 
gør - at man vil kæmpe for den institution, man er en støtteforening for - eller 
venneforening. De kan kalde det, hvad de vil. Men det er altså nogen, der skulle 
hjælpe museet på én eller anden måde. (Rek31: 776) 

Fremtiden for 
byhistorien 

- Man kan selvfølgelig sige, at der kommer mange besøgende i Den Gamle By, 
men markeringen af byens historie den bliver meget tynd […] og jeg synes, at det 
er lige så faretruende, at politikerne de ikke har fattet, at der er et problem i det. 
[…] jeg […] undret mig over, at man ikke i Århus har forstået, at der er nogle 
nationale museer som har nogle nationale opgaver […]. Selvfølgelig er det godt, 
at vi har dem [de nationale museer], men vi skal jo ikke glemme vores egen 
historie. (Rek31: 770) 

 
 

Kategori 6 

Beskrivelser af relationer mellem museet og respondenternes institutioner 

Konkurrent 
og begrænset 
kontakt 
 

- Vi har haft lidt kontakt, men ikke ret meget. (Rek31: 777) 
- Altså vi har selvfølgelig fået et nyhedsbrev derindefra og post derindefra og 
sådan noget, og vi har også fået henvendelser omkring en byvandring, de ville 
forsøge at lave herude. […] Da følte vi jo lidt, at de forsøgte at gå os lidt i bedene, 
[…] jeg tror også nok, at deres byvandring blev aflyst. Men det var sådan noget, vi 
syntes, at det var lidt usmart. Så der skulle vi nok have været bedre til at 
koordinere tingene (Rek31: 777) 
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- men altså at vi skal hjælpe dem med at lave noget - dét vil vi nok ikke gøre. 
(Rek31: 791) 
- [Kvindemuseet har været i] ufrivillig konkurrence med Bymuseet [om 
kommunale midler og opmærksomhed, samt den gamle rådhusbygning]  Men man 
kunne sige, at dén der konkurrencesituation var jo egentlig holdt, da [den 
nuværende direktør] kom til, fordi da var museet etableret, og vi var etableret. […] 
Og det var jo meget i opstartsfasen, at alle de der paralliteter kørte. […] så glæder 
man sig over, at der kommer en ny leder, og så tænker man: "Så, nu sker der 
noget". Nå man så ser, at der ikke rigtig sker noget, så tænker man: "Nåhhh ja". […] 
"Nå, det må de da selv om”. (Rek34: 916) 

Bymuseets 
’ulykke’ er til  
egen fordel  

- Og jeg vil ikke sige, at jeg har siddet og klappet i mine små hænder men har nogle 
gange siddet og tænkt - det er da utroligt, at de ikke kan...[…] finde ud af tingene, 
og at der har været sådan en ballade omkring de forskellige ting. Og når jeg så 
sidder og tænker på arkivet, så har jeg nogle gange sagt: "Jamen det er jo lige vand 
på vores mølle". Ikke. Det er lidt barsk at sige, men nogle gange har jeg ønsket, at 
Bymuseet skulle have en lidt mindre, øh, plads i folks bevidsthed til fordel for 
arkivet. (Rek31: 787) 
- Men det er svært at komme til, hvis der sidder nogle stærke biblioteker og nogle 
stærke museer. Så er det svært at komme til som arkiv. […] så jeg har egentlig haft 
det godt med, at museet var lidt i defensiv. (Rek31: 788) 
- at når vi kæmper for at få et arkiv, så er det egentlig meget godt, at vi kan få fokus 
lidt væk fra et succesrigt museum, ikke! - og så også se, at der var nogle problemer 
dér. (Rek31: 790) 

Markering af 
konkurrence-
situationer  
(–  ’os’ og 
’dem’) 

- det var selvfølgelig noget, der var interessant men også lidt forargeligt for mig, at 
de gik i gang med at lave en billedbase, for det syntes jeg ikke, at det var noget et 
museum skulle lave. (Rek31: 789) 
- i min bevidsthed er der sådan en kamp [mellem arkiv og museum] (Rek31: 787) 
- [Direktøren] syntes jo næsten, at det var museumsgenstande, fordi at det var 
plader, og øh, det var vi ikke helt enige om. […] det var ikke nogle negative 
vibrationer. Der var forskellige holdninger til det (Rek31: 792-3) 

- - Men vi har jo det arkæologiske ansvar for byen, og det giver vi nødigt fra os. Det 
er et stort forskningsområde, og det har heller aldrig været meningen, så Bymuseet 
herinde blev så skabt, og det skulle tage sig af nyere tid.  (Rek32: 826) 
- Da vi skulle statsanerkendes, og det skulle op i Byrådet, fordi Byrådet de skulle 
hæve bevillingen til os, så snakkede de ikke om Kvindemuseet. Så snakkede de om 
Bymuseet […] om bevillinger til Bymuseet. Fordi, hvis man skulle give så og så 
meget mere til Kvindemuseet, så skulle man jo også give så og så meget mere til 
Bymuseet. (Rek34: 912) 
- Så vi har haft det [ Bymuseet…] som "klods om benet" i forhold til de lokale 
politikere. […] fordi der er enkelte byrådspolitikere, som så siger: "Jamen hov. Det 
kan godt være, at I siger sådan og sådan, men jeg har lige en replik om Bymuseet", 
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og så brugte det det næste kvarter på at snakke om dét. (Rek34: 913) 
- Så, så derfor er det ikke en hemmelighed, at vi gik jo faktisk her og sagde: "Jamen, 
jamen så luk det da!". […] Når man ikke kan bruge dét, man har. Fantastiske 
bygninger, fantastiske rum. Jamen! Det […] kan skatteborgeren da ikke være tjent 
med. (Rek34: 907) 

Samarbejde - nogle gange besøger vi hinanden, fordi at kommunen forlanger det. […] At vi skal 
lave fælles markedsføring, og så kommer der sådan nogle initiativer der. […] Men 
ellers har vi travlt med hver vores. […] Der er ikke det store samarbejde. (Rek32: 
848) 
- der var et samarbejde mellem Bymuseet, Kvindemuseet og Den Gamle By om at 
være med i den museale del af "Det turkise telt". […] Og det tror jeg, det er det 
nærmeste af et, af et konkret samarbejdsprojekt, vi har haft. (Rek34: 903)  

- - Det er påfaldende, hvor lidt vi har lavet sammen med Bymuseet (Rek34: 921) 

Kolleger - Vi er sikkert ikke særlig gode kollegaer for hinanden. – Jo engang imellem, når vi 
møder hinanden, så kan vi godt sidde og have det sjovt. […] Og snakke om 
tingene, og vi kan jo også ringe, hvis der er problemer og sådan noget […] Men det 
er jo egentlig sjældent, at vi ser hinanden. (Rek32: 847) 
- Altså jeg har jo aldrig sagt til [den nuværende direktør]: "Ved du hvad, jeg synes, 
[at du] skulle tage og lave dét og dét i stedet for at sidde og vente på millionerne". 
[…] og det kunne jeg måske godt have fundet på at sige til, til andre kollegaer. […] 
Og det er nok dén der forhistorie [At Bymuseet gerne i sin tid ville være i 
Kvindemuseets bygning] (Rek34: 915) 

Har fået 
tilbud om at 
overtage 
Bymuseet 

- så bliver jeg på et tidspunkt spurgt, om vi kunne være interesseret i at overtage 
Bymuseet.[…] Det tænker vi så lidt på. Og så tænker jeg, ja – jeg kunne godt gøre 
det på én betingelse […], at så skal det flytte. (Rek32: 827-8) 
- Jeg blev første gang ringet op […] af et byrådsmedlem, der sagde, der spurgte 
hvad jeg havde tænkt mig at sige til, at hun ville foreslå i Byrådet, at Bymuseet 
skulle nedlægges og lægges ind under Den Gamle By. […] Den har været oppe 
flere gange siden da, men det er nu 12 år siden, […] at jeg hørte den første gang. Så 
det er jo, man kan sige, at, at der har været med meget mellemrum, med jævne 
mellemrum, sådan nogle overvejelser. (Rek33: 878) 
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2. Hvordan ville konkurrenterne gerne have, at museet skulle være?  
Der fokuseres her på, hvorledes de beskriver, hvad og hvordan de mener museet skulle være. 
(Eksempler: Jeg synes de skal…, Jeg lægger vægt på, museet kunne/burde/skulle… ). 
 
Kodningskemaer vedrørende 11.9.1 

 
Kategori 1 

Museets formidling skulle i stedet fokusere på… 

- det der er 
karakteristisk og 
skiller byen ud 
fra andre 

- at finde nogle væsentlige historier - nogle af de historier der skiller Århus ud. 
Der er en masse historier i Århus, som er ligesådan i Randers, i Ålborg og i 
Viborg osv. Det er måske ikke dem, vi skal koncentrere os om , men dét, der 
skiller byen ud, skulle man tage fat på. (Rek33: 871) 
- […] men det var netop dét, man skulle. Det var, at man skulle have nogle 
ting, som er typisk karakteristisk for byen. Og det oplever jeg sådan rundt 
omkring, når man er inde på bymuseer andre steder, ikke! At de har nogle 
ting, som er typisk [for] byen. Der kunne have været noget nede fra havnen. 
Der kunne have været noget fra nogle centrale bygninger. Der kunne have 
været nogle ting fra centrale personer i Århus. […] Men altså, jeg lægger stor 
vægt på, at det er byens og områdets, øh, lokalhistoriske ting man har. (Rek31: 
780) 
- Så lad os da […] lave en udstilling om Århus i 70’erne og om musikmiljøet. 
Prøv at trække dét ind. […] For det var helt enestående. (Res32: 837) 
- Og det var en karakteristisk periode. (Rek32: 841) 
- [Ligesom Liverpool er kendt for to ting] Det er fodbold og The Beatles. […] og 
det er dét vi udstiller. […] Og det er dén historie, de fortæller. At det er derfor, 
at The Beatles kommer herfra.  […] Og det skrev jeg også til rådmanden! Jamen 
altså! Han siger: ”Nu skal vi ikke til at starte dér med at fortælle de der gamle 
historier”. Altså, vi laver nogle bøger, hvor folk, som virkelig interesserer sig 
for dét, de kan læse det. Der skal være en introduktion, hvor folk kan vide, 
hvordan at den her by har udviklet sig. (Res32: 836 -7) 
- Derimod mener jeg, at Århus er dén by, hvor der er bevaret mest Guldalder 
ud over København. Du har gadestrukturen. Du har mange huse. Du har en 
stor guldaldersamling på ARoS. Så har du huset "Lundby" som Guldalderen - 
det har du i Den Gamle By, ikke […] Det er der ikke andre byer, der har, 
bortset fra København. (Rek33: 882) 

- det der gør folk 
i byen stolte 

- Og noget af det som gør folk stolte, glade […]. (Rek33: 871) 
 - Da må du tage ”lidt mere ind” og prøve at gå i gang og sige: ”Hvad er der af 
ting?”. Og det han [direktøren i Liverpool] tænker på i Liverpool, det er jo, 
hvad er der her i byen, som folk er stolte af?, ikke! Og det er dét, vi også skal 
bruge til at lukke dem [publikum] op, ikke? Og det er der ikke spor forgjort 
ved at gå efter […] sammen med det andet [mere traditionelle byhistorie]. 
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(Rek32: 838) 

- formidle byens 
udvikling og 
identitet 

- først og fremmest ville jeg jo gerne have, at de tog fat i havnen. […] Og Aros 
det er ved åens udløb. Det er dér, byen opstår. […] Og hvad er det så, at der 
sker? Og hvordan påvirker den havnen og byen igennem årene, ikke? […] Og 
den er jo stadigvæk utrolig vigtig. […] Brug den som udgangspunkt! […] Det 
er ligesom et argument for at have et Bymuseum. (Rek32: 833-4) 
- vi skal ind omkring dna'et. (Rek33: 871) 

- tilgængelige 
emner, der kan 
trække folk til 

- Så lad os da[…] lave en udstilling om Århus i 70’erne og om musikmiljøet. 
Prøv at trække dét ind. […] For det var helt enestående. Fabelagtigt, ikke? […] 
Giv det noget fylde! Det er dét folk kan komme ind og opleve, ikke! Du skal 
stadig også.. altså hvis du har havnen, og du laver sådan noget dér. Du kan 
også lave en udstilling med AGF, hvis det nu endelig skulle være dét. […] 
Man går ind og prøver at holde op med dén der vanetænkning. […] Det er dét 
der skal lokke, og så skal du selvfølgelig fortælle byens historie på én eller 
anden måde, helt fagligt – også! Altså da skal du lave nogle bøger, og du skal 
have lidt udstilling om dét, og det er også interessant. Men du må ikke 
glemme de der ’greb’. Du skal finde nogle ’greb’. (Res32: 837-8) 
 - Man kan undre sig over, at, at, at der ikke er gjort mere ud af 80'er rocken i 
Århus, som er stærk identitetsskabende for byen. […]Man kunne tage fat på..- 
sådan noget som en ting, som nok de færreste tænke over og ved er, at 
Karolinekoen som vi nok alle sammen kender, den er også opfundet i Århus. 
[…] Føtex, Netto hele dét der.. […]En mere simpel forretning, som mange 
betragter det, som ’Jysk’. Den første ’Jysk’, den ligger altså på Silkeborgvej i 
Århus! Og der er ’Emmerys’ som de i København kalder ’Emmerish’, fordi at 
de tror, at det er amerikansk, det er jo også den gamle fru Emmery, der lavede 
et konditori i Guldsmedegade. […] Der er masser af historier, man kan tage fat 
på dén måde. (Rek33: 873) 

 
 

Kategori 2 
 

En anden tilgang til det at være et bymuseum 
Brande byen  -  [Bymuseet skulle have] brandet Århus i stedet for at usynliggøre Århus (Rek34: 

904) 
- Nej, du skal have noget, der hænger sammen – som folk kan se. […] som du kan 
markedsføre det på […] Og komme ud med. Og det skal fungere både i forhold til 
politikere, borgere, turister og alt det der. […] Og det er ligesom dét der er 
hovedopgaven i det. […] (Rek32: 841) 
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Være mere  
Synlige 

- De skulle måske også gøre sig synlige på en anden måde. […] Altså én ting er at 
lave udstillinger, en anden ting er at sørge for, at de også kommer frem i medierne 
med nogle af de ting, der sker. Og det synes jeg ikke har været godt nok. […] Det 
skulle være, når der var nogle spændende udstillinger. De skulle måske ud med 
nogle efterlysninger af effekter. Det synes jeg ikke, at jeg har set så meget af. […] 
Det kunne være i forbindelse med, at de skulle forberede en udstilling […] 
efterlyse nogle bestemte ting - bare for at få folk i tale. (Rek31: 783) 
- dét det drejer sig om, det er, at for sådan en kulturinstitution at få gjort sig synlig 
og uundværlig. Og det vil sige få, få sig placeret i folks bevidsthed om, at de 
eksisterer, og det synes jeg ikke, at de har været så gode til. Men det mener jeg er en 
meget vigtig opgave. (Rek31: 784) 
- Plus at jeg tror, at det er meget vigtigt, at man spiller med - kritisk, konstruktivt. 
Jeg har da engang imellem ringet til borgmesteren og spurgt, om han havde en halv 
time, fordi jeg havde nogle ideér til ham, som ikke vedrørte [min institution …] 
men som kunne have hans interesse, eller andre politikere for så vidt også. […] Og 
man sidder med en platform med en indsigt på nogle områder, der ikke er synkron 
på samme måde, som dén måde alle andre arbejder på, med de her kroner. […] de 
skulle jo gerne give nogle indsigter i nutiden, noget inspiration til nutiden. Og det 
er jo pokke mig vigtigt, at det bliver bragt videre. Dét kan man gøre i form af et 
indlæg i avisen eller en snak med en borgmester eller en anden politiker eller 
embedsmændene. […] Det, det er jo ganske vigtigt, at man på dén måde bringer 
historiens ressource i spil. Det er egentlig dét, det drejer sig om. (Rek33: 887-8) 

Mere 
inviterende 
og 
brugerind-
dragende i 
forhold til 
formidling 

- Jamen jeg synes ikke, at de gjorde det [udførte deres opgave]. Jeg kan ikke forstå, 
at de ikke inviterede mig [kvindemuseet] med ind. De tog nogle, de tog nogle 
borgmestre og sagde: "Her er din by" og  "Byen her er borgmestrenes", og de tog 
nogle dronninger og sagde: "Hun har været her", men, men i dén der afventende 
holdning, da kunne man jo godt. Hvis jeg havde været der, så tror jeg - i stedet for 
at have været afventende, så ville jeg have inviteret unge ind til at fortælle mig det. 
"Hvorfor er det fedt at bo i Århus?", eller "Hvorfor er det træls at bo i Århus?". Lad 
mig lige få nogle bud på det. Vi har et rum her, og jeg skal nok bestemme, hvordan 
at det skal se ud, fordi at kvaliteten skal være i orden, men jeg vil høre jer. Så vil jeg 
invitere nogle pensionister ind, og i stedet for at de skulle sidde nede i Caféen og 
strikke, så ville jeg sige: "Nu skal I fortælle jeres historie. Vi skal have dem op på 
væggen. Vi skal have dem ud i et lydspor osv.". Så vil jeg invitere nogle forfattere 
og sige: "I er fra Århus. […] Nu skal I fortælle om, om hvad der er inspirerende for 
Århus". I det hele taget gå i, øh, altså sørge for at, at dem der bor i byen nu, kunne 
være med til at lave nogle mindre løbende udstillinger, som så kunne afføde noget 
nyt, i stedet for at sidde og vente. (Rek34: 906) 
- […] Og det er jo en fantastisk mulighed med en universitetsby, hvor der er så 
mange tilflyttere. […] Og ligesom have et program [til tilflyttere], hvor man siger: 
"Jamen det er her, at I er kommet til". (Rek34: 908) 
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- du kan lukke mange ind, hvis du havde Gnags, Thomas Helmig og Anne Linnet 
[…]. De vil alle sammen bakke op omkring det. […] De der musikere, ikke! Ja. Og 
da kunne man lave noget rigtig sjovt. (Rek32: 841) 

Tydeligere 
positionering 

- de [Bymuseet] har selv defineret det som et ”forsamlingshus”. Nej, nej, nej – det 
skulle hedde ”gildehallen”.  […] der er lidt mere format over ”gildehallen”, griner, 
end over ”forsamlingshus” […] Man skal, man skal få det op […]  Det er på en 
måde en fin bygning. […] Og der er gode rum […] Du skal så bare sælge varen, og 
jeg er sikker på, at hvis du går ud med nogle klare holdninger, og jeg har aldrig set 
noget fra [direktøren] om, hvad hun egentlig ville. (Rek32: 840) 

Mere 
udstilling 

- Altså jeg ville godt have haft noget […] mere udstilling […] (Rek31: 783) 

 
 

Kategori 3 
 

Ydre forhold  - Andre ønsker til museet 
En anden, bedre 
og mere central 
placering 
 

- - […]  blive en integreret del af Multimediehuset. (Rek32: 829) 
- - […] Altså det kunne også ligge der hvor Kvindemuseet ligger, ikke?, men det 

er en så politisk varm kartoffel, at det er der slet ikke nogen, der tænker på […]. 
Men det ligger jo, det er jo det gamle rådhus.[…] Der kunne man også godt have 
et Bymuseum. Der ville det også have en naturlig placering. (Rek32: 830) 

- - Jeg synes, at den allerbedste placering vil være havneplaceringen. […] Og så 
bruge pengene på dét. Og der kunne man få noget virkelig fantastisk. Og hvis 
man så havde.. […] den tunnel ind på Bispetorvet, hvor man kommer oppe fra 
Strøget, og så kan man gå ind og se byen i vikingetiden, og så kunne man gå 
ned og få resten af historien nede på havnen – et lille stykke nede. Det vil være 
en fin [rute] for interesserede at gå den vej rundt. (Rek32: 830) 

- - Og det burde ligge centralt i byen. Altså – Århus har jo en bymidte. Det er den 
samme bymidte, som den havde i Vikingetiden. Det er den eneste by, vi kender, 
der har dét. (Rek32: 831) 

Mere og bedre 
samarbejde 
med andre 
institutioner  

- - Men man kunne godt have lavet et bymuseum og arkiv sammen, men det 
kræver jo så, at man har dels en læsesal - det er jo ikke normalt, at man har det 
på et museum. […] Men altså - i andre byer har man jo museum og arkiv […] 
sammen. Bl.a., som jeg sagde før, på baggrund af de økonomiske gevinster, der 
er ved det. […] i Randers f.eks., så har man det der hedder "Kulturhuset", hvor 
man faktisk har både museum, bibliotek og arkiv i samme bygning. […] 
Frederikshavn, der er arkivet simpelthen en del af museet. (Rek31: 799) 
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3. Hvad tror konkurrenterne, at andre eksterne stakeholdere mener om Bymuseet?   
(Eksempler: andre synes, andre ønsker, folk mener…)  

 
Kodningsskema vedrørende 11.9.2 

 
 

Andre stakeholdergrupper 
Borgerne  - Så det image man har, eller den opfattelse som befolkningen har fået, bygger 

på, at det er alt for lidt [i Bymuseet…] og det er også mit indtryk. Det er alt for 
lidt, de har haft at udstille. Det er alt for lille en udstilling, de har lavet. Og der 
skete ikke nok. De skulle ud i byen for at gøre sig synlige. Så man har fået sådan 
en negativ opfattelse af Bymuseet. (Rek31: 779) 
- [Vil have at et bymuseum viser det, de er stolte af] Og det gør de også i Århus. 
De tager også folk med herud [i Den Gamle By] for at vise noget, som de synes 
er fint og godt – noget som de er stolte af. (Rek32: 843) 
- Jamen det tror jeg, det er med at se - "Hvad er vores forhistorie?". Hvis du er 
tilflytter - jeg er tilflytter, hvor...hvad er denne her bys historie for en? […] Jamen 
det er dén interesse, man har i et bymuseum. (Rek34: 908) 

Besøgende 
 

- når jeg har snakket med folk, der har været dernede, de har generelt været 
skuffet over, at der ikke var så meget udstilling. Så det har ligesom givet sådan 
lidt en negativ klang omkring Bymuseet. De troede, at der var mere at se på. 
[…]. De [Bymuseet] har haft en stor stjerne og måske ikke en helt så stor stjerne 
mere. Og i hvert fald er det sådan, at folks indtryk er, at der er ikke så meget at 
se på, og det ødelægger jo et image. (Rek31: 779) 
- Det var ikke dét, man havde forventet. Der var for lidt. (Rek31: 785) 
- Og [da 80’erudstillingen på Bymuseet blev en succes], det tror jeg hænger 
sammen med, at så kan man føle, at det er noget der vedrører "mig". Det er tæt, 
tæt på ’mig’, det der er på museum (Rek33: 876) 

Kulturfolk - i folks bevidsthed, er det er deres  [Bymuseets] manglende resultater og 
dårlige økonomi, der ligesom gør sig synlig. (Rek31: 789-90) 
- Økonomi [har man talt om], altså fordi at der blev givet ekstra midler til 
Bymuseet, sådan at de kunne leve op til deres ansvar og deres visioner, og så 
blev der givet mere igen. Øh, og det ser man selvfølgelig på, når man sidder i en 
institution, som ikke ... hvor det ikke er lykkedes at få mere, fordi at man skal 
indfri sine […] visioner. Og så er det ... Så er der også lidt dén der manglende 
dynamik. (Rek34: 912) 

Politikere og 
embedsmænd 

- i hvert fald politisk, har man i hvert fald brokket sig over deres manglende 
permanente udstilling. (Rek31: 769) 
- det sidste der skete i forhold til Bymuseet, det var, at de [politikerne] gerne 
ville have, at vi overtog det og flyttede det herud. […] Så sagde jeg, at så får vi 
da endnu en Århushistorie – at Bymuseet ligger ude på landet […]. (Rek32: 830) 
- Jeg har også kunnet mærke det [en begrænset opbakning til museet ], på de der 
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lokalpolitikere [og] kulturforvaltningen. De kommer ind på det på sådan en 
måde – Hvad synes du?, hvad skal vi gøre? Og så kommer der så de der reelle 
tilbud om vi ikke [kunne lægge Bymuseet ind under Moesgård Museum]”. 
(Rek32: 843) 
- de har en drøm om at få hele komplekset solgt, når nu Bymuseet er flyttet, til 
ca. 20 millioner. (Rek31: 769) 
- De har set på én ting, og det er, at de skal have solgt den bygning derhenne. 
[…] De har jo sådan set brugt de 20 millioner. […] Hvis det nu er sådan, at 
billedsamlingen mod Thomas Bloch Ravns ønske ikke kommer op i Den Gamle 
By men f.eks. kommer over i Stadsarkivet, så kan det godt være, at han siger, for 
det har han jo skrevet i læserbrevene, at så har han svært ved at se, hvordan 
projektet skal gennemføres. Jeg ved ikke, hvad han mener med det. Det er sagt 
meget politisk klogt, ikke. Og så kan det være, at han siger: "Jamen så vil jeg 
egentlig ikke have Bymuseet". Og hvis han ikke vil have Bymuseet, så får de 
ikke solgt bygningen. Og får de ikke solgt bygningen, så er de 20 millioner de 
allerede har brugt til forskellige ting, så får de ikke dem. Og dvs. politikerne er 
klar til at sælge deres gamle bedstemor bare for at få Bymuseet derop og få det 
vel af sted. (Rek31: 808) 
- det har selvfølgelig også givet nogle politiske overvejelser, fordi man har været 
meget forsigtig med at starte noget nyt op, fordi at man havde dårlige erfaringer 
fra, hvad der var sket dé [i forhold til ansættelse af en direktør på Bymuseet]. Og 
det er sådan dét jeg fornemmer de senere år, har været dét der har præget 
politikerne. Man vil nødig sætte noget i gang som kan risikere at blive en fiasko. 
[…] Jeg har været med i ansættelsesudvalget her omkring stadsarkivaren, og jeg 
fornemmer, at nogle af dem der var med dér, de viste godt, hvad der var sket 
tidligere på museumsområdet, så nu skulle man gøre alt for at få ansat den 
rigtige […], og dvs. at alt skulle undersøges på kryds og tværs, fordi politisk 
kunne man nok ikke bære eller skal vi sige ’klare’ endnu en dårlig ansættelse - 
måske. Det har jeg en fornemmelse af. (Rek31: 790) 
- Det kan også være på embedsmandsniveau, fordi billederne de står jo og er lidt 
en torn i øjet på Århus Kommunes Biblioteker. Det fortælles, at de faktisk på et 
tidspunkt forsøgte at få dem afhændet til […] til Bymuseet, fordi så kunne de 
slippe af med de der lidt besværlige ting som ikke egner sig rigtigt til et 
bibliotek. […] Men så skete der lige præcis det omkring [den tidligere direktør] - 
han røg i unåde og alt det ballade dér, og så blev det aldrig til noget. Jeg har det 
kun fra anden hånd, og det kan være negative vibrationer og sådan nogle ting, 
[…] hvis det er rigtigt, så har de i hvert fald en interesse i at slippe af med 
billederne. (Rek31: 808) 
 - Jeg synes egentlig, at man gjorde det meget genialt nede på Bymuseet. Man 
lavede en udstilling med Thorkild Simonsen. […] og det gjorde jo pludseligt, at 
han fik en, […] hvad skal vi sige, en interesse både for museet, men også, at man 
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lagde mærke [til] i aviserne, at dér er en person, der er vigtig der. Da man skulle 
lave Bernhard Jensen skulpturen, […], da var det også naturligt, at museet skulle 
ind over, ikke også! Og det var en måde at gøre sig synlig på. Og når politikerne 
så ser, at de selv er med i tingene, […] så kører det rigtig godt. (Rek31: 800-1) 

Fonde - Velux havde en reception derude [på Bymuseet] engang, hvor hun [direktøren 
for Bymuseet] prøvede at få kontakt med Velux Fonden, ikke. Men de synes jo, 
at de har givet nok til Århus. (Rek32: 847) 

Museets 
venneforening 
 

- når der først har været ballade omkring en sag, så er der jo nogen der føler sig 
trådt på. Det kan ikke undgås. Og det vil sige - både dem der er blevet fyret, 
[…], men også dem der støtter – […]. Dem der har støttet [den tidligere direktør 
for Bymuseet], har selvfølgelig været lidt negative overfor, hvad der skete, og 
hvem der kom til. […] Det er heller ikke særlig sjovt for hende [den nye 
direktør] at komme til at sidde i den position, fordi alle er jo efter hende. Altså 
dels dem som mener, at hun er dét der er skal til, de vil jo se nogle resultater, og 
dem der mener, at hun ikke skulle til, de vil straks brokke sig over det, hun har 
lavet - ligegyldig hvad hun laver. Så det er en svær position at sidde i. […] Det 
har været mange, synes jeg også, urimelige kommentarer i medierne omkring 
dét der. Øh. Men man har måske heller ikke gjort det godt nok. (Rek31: 781-2) 
- folk de melder sig ud af støtteforeningen, fordi de synes ikke...De er skuffet 
over dét der foregår der og sådan noget, ikke. […] det skal jo ikke hænges op 
alene på [direktøren], for det er også noget med "efter balladen". Du ved godt, at 
når der er ballade, så siger folk: "jamen så gider vi ikke". Det er sådan en måde at 
protestere. Det er bare så at defilere ud af det. Altså forsvinde. (Rek31: 785-6) 

 
 
 
 
 
 

	  
	  
 


	Forsidefærdig
	Tak
	FÆRDIG PDF NY
	FÆRDIG Forside bilagsskemaer afhandling
	FÆRDIG Bilagsskemaer

