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Pressmeddelande 18 april 2016 
 
Nu startar Museernas vårmöte 2016!  

Imorgon tisdag, den 19 april, startar Sveriges största nationella museikonferens i 
Linköping och Norrköping. Under parollen ’Med mod och makt’ ska konferensen 
bland annat att sätta fokus på hur museerna kan utmana sina traditionella roller 
och ta plats i den pågående samhällsdebatten. 
 
– Museerna har en betydelsefull roll att spela i samhället. Vi ser det därför som mycket 
angeläget att lyfta frågan om hur museisektorn kan ta större plats i viktiga 
samhällsfrågor och utmana sina traditionella arbetssätt och roller, säger Mats Persson, 
generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer. 
 
Under konferensens första dag talar kulturminister Alice Bah Kuhnke och delar ut 
museibranschens finaste pris – Årets museum. Vi får också lyssna till inspirerande 
föredrag av David Fleming, chef för National Museums Liverpool, Mikael Eivergård och 
Anna Furumark, som arbetar i projektet ’Heterogena kulturarv’, Ari Riabacke, fil.dr. i 
risk- och beslutsanalys, samt Rättviseförmedlingens styrelseordförande Seher Yilmaz. 
 
Vårmötets första dag webbsänds på: https://www.youtube.com/embed/9_eGjDYQ6kc 

Dag 2 erbjuds ett tjugotal olika programpunkter, där fokus ligger på hur museerna inom 
ramen för sitt dagliga arbete med samlingar, med publik och i samverkan med andra, 
kan ta konkreta steg för att arbeta med aktuella samhällsfrågor och ta plats i debatten. 
Dag 3 anordnas föreläsningar och workshops på olika museer i Norrköping samt utflykt 
till arbetslivsmuseer i Motala och till Friluftsmuseet Gamla Linköping.  

Tid: tisdag 19 april till torsdag 21 april. Se hela programmet här. 
Plats: Vårmötet öppnas på Linköpings Konsert & Kongress, den 19 april kl. 13.00.  

 
För mer information, kontakta gärna: 
Hanna Wihlborg, projektledare Vårmötet 2016, hanna.wihlborg@sverigesmuseer.se, 
013 – 26 33 42. 

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 
mats.persson@sverigesmuseer.se, 0708 - 11 60 40. 
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Några punkter ur programmet: 

 

David Fleming, chef för National Museums Liverpool 

The time is right for museums to transform their contribution to contemporary life. Individuals 

and communities are under stress and every museum must play its part in improving lives, 

creating better places and helping to advance society, building on the traditional role of 

preserving collections and connecting audiences with them. David Fleming became director of 

National Museums Liverpool in 2001. Since then he has supervised the completion of several 

major capital projects, for example the opening of the International Slavery Museum. During his 

time the National Museums Liverpool audiences have quadrupled, rising from around 700.000 

per year to more than 3.2 million. Mr. Fleming is also the President of the UK Museums 

Association. 

Modet att ta i nationalismens konsekvenser: Mikael Eivergård/Anna Furumark 

Mikael Eivergård, fil.dr etnolog, har tidigare arbetat som museichef vid Örebro läns museum och 

varit forskningschef på Jamtli. Nu är han forskningsansvarig i projektet ’Heterogena kulturarv’ 

vid Regionmuseet i Kristianstad. Anna Furumark är initiativtagare och tidigare projektledare för 

”Att störa homogenitet” vid Örebro läns museum. Nu är hon projektledare för ’Heterogena 

kulturarv’ vid Regionmuseet i Kristianstad. 

Vad krävs för att ta nästa steg? Ari Riabacke 

”Business as usual”-tiden är förbi. Vi måste tänka nytt och göra annorlunda. Så frågan är, hur 

skapar vi framgångsrika organisationer i tider av osäkerhet, hur leder vi dem och hur ska vi bli 

modigare när det blivit viktigare att inte göra fel än att göra rätt? Detta är utgångspunkten i Ari 

Riabackes skarpa, underhållande och bitvis provocerande budskap som garanterat kommer att 

vidga era vyer för hur ni ser på framtiden, era organisationer – och er själva. Ari Riabacke är fil. 

dr i risk- och beslutsanalys, rådgivare, mentor och författare. 

 

Museernas Vårmöte arrangeras i år av Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med 

Östergötlands museum, Flygvapenmuseum, Norrköpings konstmuseum, Norrköpings 

stadsmuseum, Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, Riksutställningar, Friluftsmuseet 

Gamla Linköping, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings konsthall, 

Arbetets museum samt Norrköpings Visualiseringscenter. 
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