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Medarrangörer
Dunkers kulturhus, Helsingborgs museer, Kulturen, Klostret i Ystad, Landskrona 
museum, Malmö Konstmuseum, Regionmuseet Kristianstad, Skissernas museum, 
Statarmuseet i Skåne, Trelleborgs museum, Uppåkra Arkeologiskt Center, Wanås 
Konst, Ystads konstmuseum och Österlens museum

SVERIGES MUSEER I SAMARBETE  
MED MALMÖ MUSEER OCH FLERA ANDRA SKÅNSKA MUSEER
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Tack till: Malmö stad, Region Skåne, Event in Skåne, Skånetrafiken, MTAB, Livsmedelsakademin, Håll Sverige Rent  
– utan ert stöd hade inte konferensen kunnat genomföras på detta sätt!
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Välkommen till 
Museernas Vårmöte 2018
I Sveriges Museers framtidsdokument är ekonomi ett av fyra fokusområden. Museerna är viktiga 
mötesplatser och vitala delar av en offentlig, kulturell infrastruktur. Sedan augusti förra året har vi 
en museilag som sätter ljuset på museerna som oberoende kunskaps- och bildningsinstitutioner. 
Museerna är reseanledningar och besöksattraktioner som ger en samhällsekonomisk effekt på 
flera miljarder. Många museer arbetar aktivt med att utveckla verksamheten för att stärka ekono-
min. Svenska museer är välbesökta och eftertraktade vilket inte minst ständigt ökande besökstal 
vittnar om. Europabarometern om européerna och kulturarvet som publicerades i november 2017 
visar att 80 procent av svenskarna har besökt ett museum eller galleri det senaste året, att jämfö-
ra med det europeiska snittet på 50 procent. 

2018 är det valår i Sverige och dessutom europeiskt kulturarvsår så i år vi tar tillfället i akt att lyfta 
museifrågorna i den politiska debatten. Under Vårmötet finns möjlighet till kompetensökning och 
inspiration inom ekonomi, affärsutveckling och samarbete.

I år går vårmötet av stapeln i Malmöregionen och vi ser tillsammans med årets värd Malmö Museer 
fram emot tre intensiva dagar med en rad intressanta programpunkter, seminarier och workshops. 

Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer  
och Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL MALMÖ OCH SKÅNE! 
Malmö är en snabbt växande stad med många uttryck och språk, där kulturen och dess kraft ger 
en känsla av sammanhang och delaktighet. Här möter den gamla staden den unga, globala och 
moderna - som präglas av sin mångfald, spets och bredd. I detta kontrasternas Malmö anstränger 
sig Malmö Museer för att angå alla i staden, att vara en resurs för såväl social, ekonomisk som 
ekologisk hållbar utveckling, och samtidigt vara en självklar aktör regionalt och i Öresunds- och 
Södra Östersjösamarbetet.  

Skåne är litet till sin yta - ca 10 x 10 mil, ett landskap med många städer, lång kust och ett unikt 
landskap. Skåne är ett gränsland som påverkats av andra kulturer, såväl historiskt som idag, och 
har genom detta ett rikt och unikt kulturarv som ständigt måste omformuleras. Det har därför 
varit självklart att bjuda in andra museer i Skåne att gemensamt arrangera Vårmötet 2018 för att 
på bästa sätt spegla detta. 

Vi hoppas att du ska känna dig som skåning och malmöit för några dagar, och att du ska uppleva 
dynamiken, mångfalden och energin. Och självklart, att du har varit med om något speciellt och 
lärorikt som du har glädje av nu och i framtiden.  

Än en gång - välkommen! 

Katarina Carlsson, museichef Malmö Museer 
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INFORMATION

Tisdagen den 17 april inleds Museernas Vårmöte kl 13.00 med gemensamma föreläsningar, 
panelsamtal och prisutdelningar på Malmö Live som är Malmös nya konferenscenter med 
hotell, skybar och konserthus. Dagen avslutas med en mingelmiddag på Malmö Rådhus som 
har tema Smaka på Skåne 1. 17

 A
PR

IL
18

 A
PR

IL Onsdagen den 18 april fortsätter mötet kl 09.00 med gemensamma föreläsningar och 
prisutdelningar på förmiddagen i den före detta biografen Palladium som öppnade 1920 och 
som har en välbevarad interiör, på Södergatan 15. 

På eftermiddagen är det Idétorg på Teknikens och Sjöfartens hus samt Sveriges Museers 
årsmöte och valbara parallella seminarier på Malmöhus slott, Kommendanthuset och på 
Teknikens och Sjöfartens hus som alla ingår i Malmö Museer. 
 
Dagen avslutas med mingelmiddag på Teknikens och Sjöfartens hus som har tema  
Smaka på Skåne 2.

19
 A

PR
IL Torsdagen den 19 april är alla konferensdeltagare indelade i grupper och reser med Skånetra-

fikens tåg/bussbiljett, som ingår i konferensavgiften, till skånska museer som är medarrang-
örer. Seminarierna är planerade utifrån tågtiderna och på alla stationer möter personal från 
museerna upp. Dagen avslutas ca kl 15.00 i respektive stad.

Malmö

MALMÖ MUSEER

MALMÖ LIVE

SCANDIC STORTORGET

RÅDHUSET

PALLADIUM

SCANDIC ST. JÖRGEN

CENTRALSTATION
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TILLGÄNGLIGHET
Programmet på Malmö Live direktsänds på webben (publiken kan också 
bli filmad) och där, samt på Palladium, teckentolkas också allt som sägs. 
Lokalerna i Malmö Live och Palladium är fysiskt tillgängliga för alla liksom i 
Kommendanthuset samt i Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer.

Det enklaste och mest klimatsmarta är att åka tåg till Malmö C.  
För de som väljer flyg kolla både Kastrup med tåg till Malmö C  
eller Sturup med flygbuss till Malmö C. 

ANMÄLAN, HOTELL OCH REGISTRERING
Anmälan sker på www.delegia.com/varmote2018, där finns också aktuella 
erbjudande på hotell i centrala Malmö. Det finns ett antal rum reserverade 
för Vårmötets deltagare fram till en månad innan konferensen börjar eller 
tills det är fullbokat. 

Registrering och garderob finns på Malmö Live på tisdagen mellan  
kl 08.00–13.00 och på onsdagen på Palladium mellan kl 08.00–13.00.

För frågor om anmälan, hotell och registrering: 
Meetagain Konferens Varmote2018@meetagain.se tel 08-664 58 00

Smaka på Skåne drivs av Livsmedelsakademin i Malmö och vill bland annat 
öka tillgängligheten av bra mat med regional profil. Det skall bli enklare att 
handla och äta lokala råvaror och måltider. Mat är en del av vårt kulturarv. 
Därför samarbetar vi med dem inför den här konferensen. Vi följer också 
Malmö stads checklista för hållbara möten och konferenser. Vid alla ar-
rangemang och event ska det serveras ekologisk och klimatsmart mat i så 
stor utsträckning som möjligt.  Vid planeringen av konferensen har vi lagt 
stor vikt på hållbarhet inklusive transporter, lokaler, kommunikation för att 
uppnå effektiv energianvändning och bidra till minskade koldioxidutsläpp. 
Vi vill bjuda på det bästa av Skåne från spettkaka till falafel!

LUNCH
Det ingår lunch för alla mötesdeltagare den 18 april och den 19 april men 
inte den 17 april eftersom Vårmötet börjar kl 13.00 den dagen.

MER INFORMATION
För frågor om programmet:  
projektledare Eva Wadmark eller projektledare Anki Dahlin
eva.wadmark@malmo.se  0768 91 60 41
ann-kristin.dahlin@malmo.se  0708 63 41 23
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TISDAG 17 APRIL
REGISTRERING
08.00–18.00 Registrering och plats för bagageinlämning. 

VÅRMÖTET ÖPPNAR PÅ MALMÖ LIVE
13.00 Ros-Marie Carlsson, kultur- och fritidskommunalråd hälsar alla  
välkomna till Malmö.

MODERATOR SUSANNA DZAMIC PRESENTERAR SIG OCH PROGRAMMET.

INLEDNING av Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer och  
Maria Jansén, ordförande för Sveriges Museer tillsammans med Katarina Carlsson,  
museichef för Malmö Museer.

EKONOMI OCH POLITIK – RÄKNA MED MUSEERNA! Maria Ward, kulturnämndens 
ordförande i Region Skåne, Sylvia Björk, kulturnämndens ordförande i Malmö, 
Per Olsson Fridh, statssekreterare vid Kulturdepartementet och kulturutskottets 
ordförande Olof Lavesson – separata inlägg från varje person och därefter en kort 
diskussion kring årets tema.

ÅRETS MUSEUM – inleds med samtal med de nominerade museerna – priset delas 
ut av Per Olsson Fridh.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET – SVERIGES NYA MUSEIMYNDIGHET, OM UTVECKLING 
OCH SAMVERKAN - Lars Amréus, riksantikvarie och Eric Fugeläng, museisamord-
nare samtalar om Riksantikvarieämbetets roll och vidgade ansvar inom museiom-
rådet. Under samtalet ges också en kortare presentation av vad som kommit fram 
genom den löpande museidialogen och ett axplock av aktuella behov och insatser.

14.40 PAUS MED KAFFE, FRUKT OCH MINGEL.

15.10 OMVÄRLDSANALYS, Annika Winsth, chefekonom Nordea  
– Hur skapar vi ett helt samhälle där individer är lyckliga såväl kulturellt som eko-
nomiskt? Sverige är en liten ö i en global värld, vad betyder det och hur påverkar det 
våra möjligheter att själva välja?

MUSEERNAS ROLL I KULTURDRIVEN TURISM – Besöksnäringen är idag en av 
Sveriges snabbast växande näringar. Kultur i förädlad form bidrar i hög grad till den 
attraktionskraft som driver resandet och därmed besöksnäringen framåt. Vad krävs 
för en fortsatt stark utveckling? Vad har och kan museerna ta för roll i den utveck-
lingen och hur stärker vi samverkan mellan museerna och övrig besöksnäring inom 
en destination? 
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Ett samtal mellan projektledare Linn Uggerud, Svensk Turism AB och Erika Rosan-
der, Tillväxtverket, strateg Anna Hag, Visita, museichef Susanne Thedéen, Gotlands 
museum och chef John Brattmyhr, Skansen. 

ÅRETS PEDAGOGISKA PRIS delas ut av FUISM – föreningen för pedagogisk  
utveckling på svenska museer och kulturinstitutioner. 

ÅRETS UTSTÄLLNING delas ut av Forum för utställare.

MELLANSNACK OCH MUSIK MED EMIL JENSEN.  Emil är en av våra mest mångsidiga 
artister. De senaste åren har han gjort flera hyllade Sommarprat och Vinterprat i 
Sveriges radio, där han även hörs som kåsör i Godmorgon, Världen och i Tankar för 
dagen. På scen blandar han sin musik med komik, lyrik, satir och mellansnack till en 
helt egen genre.

17.00 MODERATORN SAMMANFATTAR OCH AVSLUTAR

18.30 MINGELMIDDAG PÅ RÅDHUSET I MALMÖ – Tack till Malmö stad som är värd 
för middagen, Smaka på Skåne 1 samt visning av Landstingssalen och Knutssalen av 
fd stadsantikvarie Anders Reisnert och fd museichef Göran Larsson, Malmö Museer.

09.00 – 12.00 ÅRSMÖTEN – FÖRENINGAR OCH NÄTVERK

Centralmuseernas samarbetsråd, Glasrummet, Teknikens och Sjöfartens hus,  
kontaktperson Maria B Olofsson, maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se 

FOMU - Forskning vid museer, Lönnrummet, Malmöhus slott, Malmö Museer,  
kontaktperson Cecilia Bygdell, cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se

FRI, friluftsmuseer i Sverige, Studiesalen, Malmöhus slott, Malmö Museer,  
kontaktperson Henrik Zipsane, henrik.zipsane@jamtli.com 

Genus i museer, Faktarummet, Kommendanthuset, Malmö Museer,  
kontaktperson Eva Hult, eva.hult@maritima.se

Länsmuseernas samarbetsråd, Hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus,  
Malmö Museer, kontaktperson Nisse Hemmingsson  
nisse.hemmingsson@telia.com

Svenska ICOM, övre plan, Kommendanthuset, Malmö Museer,  
kontaktperson Katherine Hauptman, katherine.hauptman@historiska.se  
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ONSDAG 18 APRIL
09.00 – 12.00 gemensam förmiddag på Palladium i Malmö

08.00 – 13.00 Registrering på Palladium.

09.00 INLEDNING – kort sammanfattning av gårdagen Mats Persson  
och Maria Jansén.

NY DANSK MUSEIPOLITIK - Ole Winther, kontorschef Slots- och Kulturstyrelsen i 
Danmark och VISIONER FÖR EN NY MUSEUMSSTRUKTUR Danske statligt erkända 
museer modtager et statligt bidrag til driften. Det fordeles efter kriterier, som er be-
tinget af politiske beslutninger og historiske forudsætninger uden megen transpa-
rens og som kan være svåra at forstå. Kulturministeren har bett två visionsgrupper 
att ställa forslag om et ny tildelningsystem, der skal diskuteras på et museumsmøde 
i slutningen af januar. 

ÅRETS GULDPRIS delas ut av UEForum – UtställningsEstetiskt Forum. 

ÅRETS SAMTIDSDOKUMENTATION delas ut av nätverket DOSS  
– Dokumentation av samtida Sverige.

MUSIKINSLAG – från utställningen på Malmö Museer Musik bakom galler, sånger av 
kvinnor på fängelset Hinseberg, framförs av Sara Thuresson.

10.15 PAUS MED KAFFE, FRUKT OCH MINGEL

10.45 RÖRELSERNAS MUSEUM – HUR GICK DET TILL? - Kulturdirektör Pernilla 
Conde Hellman tillsammans med projektledare Roxana Ortiz och Fredrik Elg pre-
senterar hur ett nytt museum blir till med fokus på den politiska processen, från det 
första initiativet till förstudie till regeringsbeslut. Hösten 2017 beslutade regeringen 
att tilldela Malmö stad 5 MKR per år för att gå vidare med arbetet med ett museum 
kring migration, med namnet Rörelsernas museum.  

MAT OCH MÅLTID – KULTURARV MED FÖRHINDER - Håkan Jönsson fil dr, presente-
rar hur det går att släppa den politiskt betingade ängsligheten för måltidens kultur-
arv och med maten i fokus både skapa ekonomisk nytta och utveckla museernas roll 
som gränsöverskridande kulturförmedlare.

MUSIKINSLAG – från utställningen på Malmö Museer Musik bakom galler, sånger av 
kvinnor på fängelset Hinseberg, framförs av Sara Thuresson.

11.50 SAMMANFATTNING av det gemensamma mötet – info om eftermiddagen och 
om Dag 3, Mats Persson och Maria Jansén.

12.00 LUNCH – FOODTRUCKS UTANFÖR PALLADIUM.
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13.00 – 17.00 Idétorg, valbara parallella seminarier samt 
Sveriges Museers årsmöte på Malmö Museer

13:00 IDÉTORG PÅ KOMMENDANTHUSET, MALMÖ MUSEER

1. TJÄNSTER FÖR INFORMATIONSFÖRSÖRJNING (RAÄ)
Vitterhetsakademiens bibliotek på Riksantikvarieämbetet presenterar tjänster och 
samlingar som kan vara värdefulla för verksamma på museerna, exempelvis hur de 
kan få tillgång till e-tidskriftsprenumerationer samt myndighetens publikationer 
och digitaliserade material. Frågan om museernas kompetensförsörjning är angelä-
gen då museernas roll som kunskapsinstitutioner understryks i den nya museilagen 
samtidigt som många forskare och intendenter m.fl. inte alltid har tillräckligt med 
aktuella källor och inte samma möjligheter till informationsförsörjning som på läro-
sätena. Monter på idétorget. Presenteras av: Annika Peurell, Riksantikvarieämbetet

2. INFORMATION OM OLIKA BIDRAG FÖR MUSEI- OCH KULTURARVSARBETET (RAÄ)
Träffa Riksantikvarieämbetets handläggare och lär dig mer om vilka bidrag som 
finns att söka för museer. Vilka projekt har fått bidrag tidigare? Vad behöver man 
tänka på när man ansöker? Vad är nytt när det gäller bidrag till museer? är några av 
de frågor som Riksantikvarieämbetet informerar om. Bidragen som presenteras är 
huvudsakligen FoU (bidrag till forskning och utveckling inom kulturmiljö och kultur-
arv samt bidrag till de centrala museernas forskning) och bidrag till kulturarvsarbe-
te. Även personal från Riksantikvarieämbetets verkstad finns på plats. 
Presenteras av: Jennifer Martin Schuch, Hedvig Schönbäck, Tove Holm och Jesper 
Cederlund från Riksantikvarieämbetet.

3. PRINCIPAKUTEN (DIGISAM)
Undrar du i vilken riktning din organisation bör gå vad gäller digitaliseringsarbetet? 
Digisam har tagit fram fjorton principer för digitalisering av kulturarvet som visar 
vägen. Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och be-
vara, och beskrivs utifrån vilken nytta de ger och vilka insatser som krävs. Genom att 
följa principerna kan kulturarvsorganisationer arbeta och samarbeta mer kostnads-
effektivt, såväl som öka användningen av kulturarvsinformation. Hos Principakuten 
är alla välkomna att träffa Digisam för att ställa frågor kring principerna och disku-
tera på vilket sätt de relaterar till den egna organisationen. Monter på idétorget. 
Presenteras av: Representanter från Digisam, Riksantikvarieämbetet.

4. REGIS
Regis är ett socialt företag inom digitaliseringsområdet. Vi digitaliserar och tillgäng-
liggör foto, dokument, böcker, kartor, ritningar, ljud och film åt bland annat museer, 
arkiv, kommuner, företag. Vi registrerar också i de olika databaser som är gängse på 
marknaden. Regis är en ekonomisk förening som bildades år 2000, våra medlemmar 
är Kulturen i Lund, Regionmuseet i Kristianstad och Malmö museum. Vår personal 
har hög kompetens och erfarenhet av att arbeta med såväl stora som mindre digita-
liseringsuppdrag. Presenteras av: Ina Järretorp och Mikael Pertman.
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5. EKONOMI- OCH AFFÄRSUTBILDNINGAR FÖR MUSEER OCH NÄRINGSLIV  
- EFL (EXECUTIVE FOUNDATION LUND)
EFL är en stiftelse med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som huvudman, 
www.efl.se. EFL har sedan 1969 utvecklat människor och verksamheter genom ut-
bildningar inom Ekonomi, Strategi, Executive MBA, Affärskunskap, Styrelseprogram, 
Sälj/Marknadsutbildning mm. EFL har bl a genomfört en skräddarsydd affärskun-
skapsutbildning för museichefer. EFL-teamet består av ledande pedagoger, forskare, 
ämnesexperter och utbildningsdesigners. Välkommen till utveckling hos oss! 
Medverkande: Sophia Engleson, Anna Sjöberg Petersson och Per Malmberg.
 
6. SKÅNSK MUSEIKOLLEKTION
Ett pilotprojekt mellan Form/Design Center, 9 formgivare i Skåne och 9 skånska 
museer. Samarbetet syftar till att ta fram lokala produkter inspirerade av föremål i 
de skånska museernas samlingar. Dessa ska sedan finnas till försäljning i museernas 
butiker. Formgivarna är bosatta i Skåne och produkterna ska tillverkas lokalt. Projek-
tet uppmuntrar till fortsatt användning och utveckling av kulturarv men tanken är 
också att resultatet ska ha ekonomisk betydelse för både formgivare och museer.

7.  FORUM FÖR UTSTÄLLARE 
Vill du vara med och diskutera och utveckla utställningsmediet?
Då är föreningen Forum för utställare något för dig. Forum för utställare är ett 
nätverk för personer som arbetar med utställningar och ett diskussionsforum för 
utveckling av utställningsmediet. Vi är en aktiv förening med ca 250 medlemmar. 
Medlemmarna arbetar med utställningar på olika sätt, som anställda och företagare. 
Vi är bland annat producenter, projektledare, produktionsledare, tekniker, scenogra-
fer, pedagoger och formgivare. Tillsammans diskuterar och utforskar vi utställnings-
mediets villkor, förutsättningar och uttrycksmedel. Presenteras av Samuel Thelin, 
utställningsproducent Malmö Museer, Sekreterare Forum för utställare och Olof 
Lööf, Frilansande curator och ansvarar för sociala medier inom föreningen.

8. KUNGSBACKA LIGHTING AB
Vi presenterar ett belysningssystem från tyska  Hoffmeister, som används på större 
museer och konsthallar i Europa. Det finns många nya möjligheter med belysning 
till utställningar för museer.  Det finns till exempel linsteknik i armaturerna, vilket 
blir bra ljusbild. Det går att via filter justera färgtemperatur och spridningsvinklar 
med bibehållen ursprungsarmatur, ljuskontroll mm och det finns ett stort tillbehörs 
utbud. Presenteras av Tommy Myrving och Alex Wiepen.

9. MILA-WALL -THE SUSTAINABLE WALL-SYSTEM FOR CONTEMPORARY  
EXHIBITION DESIGN 
In museums it is increasingly important that exhibits are utilized, but that costs 
don’t spiral out of control. This is where Mila-wall comes in. We combine high quali-
ty with reusability, thereby providing an excellent price-performance ratio.  

The extreme durability more than justifies your investment. The purchase usually 
pays for itself after the fourth build. Not only saving resources, but also your budget. 
The puristic, timeless design of Mila-wall has already won numerous international 
design awards. The modular wall system is characterized by an almost infinite flexi-
bility, design freedom and aesthetics. Learn more about mila-wall at:  
www.mba-worldwide.com Presentation: Andreas Honer, MBA
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10. KONSERVERINGENS DAG
Nordiska Konservatorförbundets svenska sektion har initierat Konserveringens 
dag. En egen dag för att uppmärksamma konservering och det viktiga arbete som 
krävs för att bevara vårt gemensamma kulturarv. 2018 anordnades evenemanget 
för första gången i samband med European Year of Cultural Heritage och kommer 
att återkomma årligen den 15:e mars. Konserveringens dag ger oss anledning att 
lättare kommunicera och belysa konservering till en bredare publik. Vi vänder oss till 
allmänhet, arbetsgivare och organisationer genom många olika typer av aktiviteter.
Presentation: Maria Varhelyi, konservator Kulturparken Småland

11. ONSPOTSTORY
Having been in the realm of mobile guide technology for ten years, we are a reliable, 
experienced and knowledgeable partner. We are passionate about providing muse-
ums and others with guide solutions that work optimally for their locations – from 
own apps with custom features to traditional audio guide devices.

Hur kan museer tjäna pengar genom mobila köp - guidelösningar och andra till-
lämpningar. Exempel och framtida lösningar. Staffan Gerlöw, VD, OnSpotStory AB - 
”Technology and Art Enthusiast | Innovative Software Developer | Entrepreneur  
| Mobile Solutions for Museums”

12. INFORMATION OM SEMINARIERNA DEN 19 APRIL
Med Skånetrafikens tåg/bussbiljett kan man resa till alla seminarierna på de olika 
museerna. Tiderna finns i programmet men om du har frågor finns vi här. Musei-
foldrar, Skånekartor och information om Skånetrafikens app har vi också.
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13:00
Malmöhus slott, Skovgaardsalen 
13.00  HUR MUSEERNA KAN TA PLATS I KULTURARVS- 
DEBATTEN?  Under de senaste åren har museernas sam-
lingsstrategier, utställningar, målgrupper och forsknings-
resultat m.m. debatterats i riksmedia med mer och mindre 
underbyggda argument. Bland annat har genus- och mång-
faldstrategier av debattörer pekats ut som något kontrover-
siellt. Även sociala medier fylls med tillspetsade åsikter, men 
också med hot och hat mot strategier, utställningar eller 
medarbetare. Hur kan museets eget idéinnehåll, kunskap 
och samhällsengagemang kommuniceras i den offentliga 
diskussionen – och hur kan vi hantera drev, hot och hat? 
Kommunikatörer från Nationella sekretariatet för genus-
forskning kommer att dela med sig av 20 års erfarenheter 
av att kommunicera idéinnehåll och forskning, men också av 
möjliga strategier vid mediadrev, hot och hat. 
 
Medverkande: Maja Lundquist, Nationella sekretariatet för 
genusforskning, i samarbete med Nätverket Kulturarv och 
den tvärvetenskapliga genusforskningen, Unstraight Rese-
arch och Genus i Museer (GIM). 

Teknikens och Sjöfartens hus, Hörsalen 
13.00  HUR KAN SAMSPELET MELLAN REGIONALA MUSEER, 
REGION OCH LÄNSSTYRELSE UTVECKLAS SÅ ATT DE STAT-
LIGA MEDLEN FÖR KULTURMILJÖARBETET FÅR SÅ STOR 
EFFEKT SOM MÖJLIGT? 
I regeringens proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik 
förtydligas att den statliga medfinansieringen av regiona-
la museer och andra museer med motsvarande uppdrag 
medför ett ansvar för kulturmiljöarbetet som delas med 
länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Detta förutsät-
ter en fungerande samverkan mellan museer, länsstyrelser, 
regioner och centralt verk så att de redskap, möjligheter och 
kontaktytor kulturmiljövårdens olika aktörer har utnyttjas 
på bästa sätt. Framväxten av en konsultmarknad för anti-
kvariska tjänster och ett allt striktare regelverk för statlig 
upphandling har förändrat relationen mellan länsstyrelserna 
och de regionala museerna, med otydlighet kring roller och 
ansvar som följd. Hur kan samverkan utvecklas så att våra 
roller förtydligas och våra respektive resurser och styrkor 
används på bästa sätt? Hur kan fördelningen av de statliga 
medlen för kulturmiljöarbetet stärka en sådan utveckling? 
På seminariet ges exempel utifrån en påbörjad regional 
samverkansprocess i Skåne.

Seminariet leds av Britta Roos/Länsstyrelsen Skåne och Mar-
tin Andrén/Region Skåne och arrangeras av Malmö museer i 
samverkan med övriga regionala museer i Skåne.

Teknikens och Sjöfartens hus, Auditoriet 
13.00  GOD SAMLINGSFÖRVALTNING: HUR KAN VI JOBBA 
SMARTARE?
Riksantikvarieämbetet har under lång tid arbetat med god 
samlingsförvaltning och tillhandahåller verktyg och metoder 
för att stödja museer i deras arbete med samlingarna. Ett 
stöd är den internationella standarden Spectrum. Standar-
den kan användas för att skapa ordning så att museet vet 
vad som finns i samlingarna, varför det finns där och var 
objekten för närvarande befinner sig. 

Många arbetsuppgifter inom samlingsförvaltning har utförts 
på liknande sätt under lång tid. Nya uppgifter och metoder 
har löpande hakats in i redan satta rutiner. Spectrum stödjer 
arbetet med att skapa och upprätthålla en struktur inom 
förvaltningen av samlingar så att dessa kan användas och 
utvecklas på bästa sätt. Under passet diskuteras god sam-
lingsförvaltning samt ges konkreta tips och råd för hur man 
kan komma igång att arbeta med Spectrum.

Medverkande: Ingela Chef Holmberg och Annika Carlsson 
från Riksantikvarieämbetet.

Malmöhus slott
13.00  THE MEXICAN SUITCASE – INVIGNING AV  
UTSTÄLLNINGEN 
Se bilder från spanska inbördeskrigets 1936–1939 av Robert 
Capa, Gerda Taro, och Chim (David Seymour).  De tre världs-
berömda fotograferna levde i Paris, arbetade i Spanien och 
publicerades internationellt. Negativen som visas i utställ-
ningen var försvunna i mer än 50 år men återfanns och har 
inte tidigare visats i Skandinavien.  The Mexican Suitcase 
är en vandringsutställning från International Center of 
Photography i New York. Utställningen och katalogen har 
producerats med stöd från the National Endowment for 
the Arts, Joseph and Joan Cullman Foundation for the Arts, 
Frank och Mary Ann Arisman och Christian Keesee. Stöd har 
också mottagits från Sandy och Ellen Luger.

Invigs av museichef Katarina Carlsson, chef för Kulturarvsen-
heten Anna Gullmark presenterar och samtalar med Cynthia 
Young, curator från ICP i New York.

Malmöhus slott, Ikonrummet 
13.00  SVERIGE UNDER MELLANKRIGSTIDEN
Det glada tjugotalet slutade med en krasch. När trettiotalet 
började hade världen lamslagits av social och politisk oro, 
massarbetslöshet och depression. Även Sverige påverkades 
starkt, men återhämtningen gick fort. Utställningen ”Mellan 
depression och världskrig” belyser den sociala, ekonomiska 
och politiska utvecklingen i Sverige och Malmö under decen-

Valbara parallella seminarier á 45 minuter 
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niet före andra världskriget och visar på tydliga kopplingar 
mellan dåtid och nutid. 

Presentation av Susanne Beckmann, intendent Malmö 
Museer och föredrag av Per T Ohlsson, författare, Senior 
Columnist i Sydsvenskan och filosofie hedersdoktor.

Malmöhus slott
13.00  EN SAGOLIK SKOLA  
(trappor – begränsad tillgänglighet)
En sagolik skola är en lekfull exposé över skolans och 
läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 
1800-talet till idag. Utställningen gör nedslag i skolans, 
lärarnas och skolbarnens situation genom åren och visar 
verk ifrån Barnbiblioteket Saga – en av Sveriges största 
lässatsningar någonsin som lanserades vid sekelskiftet 
1900. I Malmö kompletteras utställningen bland annat med 
skolplanscher från Malmö Museers samlingar.

Utställningen arrangeras av Lärarstiftelsen i samarbete 
med Sveriges Hembygdsförbund, Lärarförbundet, Sveriges 
Museer och Svenska barnboksinstitutet.

Presenteras av Samuel Thelin.

Teknikens och Sjöfartens hus, Idéplaneten 
13.00  WISDOME SVERIGE – MÅNGMILJONSATSNING PÅ 
DIGITALA LÄRMILJÖER  
Fem Science center har förenats i ett nationellt initiativ 
kring vetenskapskommunikation och visualiseringar. I 
Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå pågår 
just nu etableringen av interaktiva digitala lärmiljöer och 
publika testbäddar. Satsningen möjliggörs av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse genom en jubileumsdonation 
om 150 Mkr till visualiseringsteknik och innehållsproduk-
tion. Men för att satsningen ska kunna förverkligas krävs 
ytterligare extern finansiering till byggnation och utveck-
ling av lärmiljöerna.  

Medverkande: Peter Skogh, Tekniska museet Stockholm, 
Mats Fastrup, Malmö Museer. 

14:00
Kommendanthuset, Faktarummet
14.00  ETT KOMMUNALT MUSEUM – UNDER STÄNDIG 
UTREDNING SOM EN ICKE LAGSTADGAD VERKSAMHET
Att finnas eller avvecklas? Hur blir ett museum en kommu-
nal angelägenhet? Vad har politik och vad har ekonomiska 
aspekter för betydelse? Hur får man en ökad budget och 
blir en angelägenhet utan att tappa trovärdighet och 

fokus? Går det? Några funderingar om ”hur” efter tio år 
som chef på två olika kommunala museer. I Göteborg och 
Sigtuna. Mycket ekonomi och mycket politik.

Seminariet leds av Ted Hesselbom, museichef Sigtuna 
museum med efterföljande diskussion.

Malmöhus slott, Skovgaardsalen
14.00  HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄRLDSARVET VISBY  
Gotlands Museum är en etablerad part i arbetet och 
utvecklingen av den regionala besöksnäringen på Gotland, 
vilket har förstärkts efter att vi fick utmärkelsen Stora Tu-
rismpriset 2016. Att erbjuda goda upplevelser baserade på 
värdskap och kunskap av högsta kvalité är vår affärsidé! Nu 
står vi inför en ny utmaning: 2018 invigs en ny kryssnings-
kaj i Visby. Det innebär att det på samma dag kan komma 
ytterligare ca 5000 besökare till Visby. Hur kan vi fortsätta 
att erbjuda högsta kvalité och hållbara besök i Världsarvet 
Visby, när kryssningsturisterna strömma till?

Medverkande: Jenny Westfält, biträdande museichef och 
byggnadsantikvarie Ulrika Mebus, Gotlands museum och 
Elene Negussie, världsarvssamordnare vid Region Gotland.

Teknikens och Sjöfartens hus, Hörsalen
14.00 KONSTEN ATT PRISSÄTTA KULTUR
Allt fler kulturinstitutioner och organisationer söker stärka 
sin finansiering genom samarbeten med näringslivet. I 
seminariet beskrivs Prissättningsmatrisen - en modell 
som ger er stöd och inspiration i arbetet att prissätta det 
som egentligen är ovärderligt. Som deltagare får du både 
en översikt över de fyra huvudfaktorerna som påverkar 
prisets slutsumma och konkreta exempel på vilka steg man 
kan arbeta med för att nå en prissättning som ligger i linje 
med era strategier. 

Föreläsare är Linda Kowalski Nordfors, vd på  
Kultur & Näringsliv.

Malmöhus slott, Skovgaardsalen
14.00  THE MEXICAN SUITCASE 
Se bilder från spanska inbördeskrigets 1936–1939 av Ro-
bert Capa, Gerda Taro, och Chim (David Seymour).  De tre 
världsberömda fotograferna levde i Paris, arbetade i Spa-
nien och publicerades internationellt. Negativen som visas 
i utställningen var försvunna i mer än 50 år men återfanns 
och har inte tidigare visats i Skandinavien. 

The Mexican Suitcase är en vandringsutställning från 
International Center of Photography i New York. Utställ-
ningen och katalogen har producerats med stöd från the 

Valbara parallella seminarier á 45 minuter 
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National Endowment for the Arts, Joseph and Joan Cullman 
Foundation for the Arts, Frank och Mary Ann Arisman och 
Christian Keesee. Stöd har också mottagits från Sandy och 
Ellen Luger.

Presentation av chef för Kulturarvsenheten Anna Gullmark 
och samtal med Cynthia Young, curator från ICP i New York.

Malmöhus slott, Ikonrummet
14.00  1930-TALETS NYORIENTERING AV KVINNOKROPPEN
Under trettiotalet var det för många en ouppnåelig dröm 
att klä sig i glittrande aftonklänning, dricka champagne och 
dansa i balsalar. Men drömma kunde alla, och Hollywood-
filmen gav riklig näring till dessa drömmar. Utställningen 
Husmorsdrömmar om Hollywood presenterar ett utsnitt ur 
trettiotalets aftonmode, med inslag av vardag och fritid. Här 
syns ett nytt kroppsideal, helt olik tjugotalets pojkflicka. Nu 
är det kvinnliga former i fokus, som understryks av åtsmi-
tande material i raffinerade skärningar.

Presentation av Susanne Beckman, intendent Malmö Museer 
och föredrag av Emma Severinsson, doktorand i historia och 
lärare i Modevetenskap, Lunds universitet.

Teknikens och Sjöfartens hus, Idéplaneten 
14.00  PERFORMANCE MANAGEMENT   
– DET SOM FÖLJS UPP BLIR GJORT!
I grova drag kan chefer försöka styra medarbetares presta-
tion med hjälp av rutiner för best practice, mål och värde-
ringar. Men hur vet du vilken mix av dessa styrformer som 
lämpar sig bäst för just din verksamhet? Hur sätter du mål 
som driver den strategiska utvecklingen och hur följer du 
upp att styrningen fungerar? På vilken grund, med vilken 
måttstock, bedömer du som chef dina medarbetares presta-
tioner och vad kan du som chef göra för att stödja en bättre 
resultatuppfyllnad?

Medverkande: Robert Wenglén, EFL.

KL.14.45 – 15.15  FIKA I DET HUS MAN BEFINNER SIG.

15:15

Kommendanthuset, Faktarummet 
15.15 HANDSKEN ÄR KASTAD – WORKSHOP OM  
KOMPETENS TILL FRAMTIDENS MUSEER
Vid sidan om varje museums specifika sakkunskaper, vilka 
kompetenser behövs för att göra museernas samlingar mer 
lockande och relevanta för såväl gamla som nya besökare? 
En expertgrupp inom DIK har arbetat med kompetensfrågor 
inom minnesinstitutionerna (arkiv, bibliotek och museer). 
Arbete resulterade bland annat i en kompetenspolicy (5D), 
ett sätt att systematiskt analysera behov och utveckling av 
kompetenser under olika faser av kontakten med publiken 
men även samarbetspartners i ett nytt medialandskap.  
Under workshopen genomför vi en simulering av 5D-poli-
cyns olika faser: deltagande, dialog, delaktighet, demokrati, 
digitalisering. Vilka problem kan uppstå på vägen mot ett 
museum som verkar för samhällets utveckling, hur kan de 
hanteras och vilka kompetenser behöver museet ha för att 
lyckas? Handsken är kastad! 

Leds av Max Valentin och Gustav Edman från Fabel.

Teknikens och Sjöfartens hus, Hörsalen
15.15 HUR STATISTIK KAN ANVÄNDAS STRATEGISKT FÖR 
EKONOMISK PLANERING OCH UTVECKLING!
Det gjordes fler museibesök 2016 jämfört med 2015. Det kon-
staterar Myndigheten för kulturanalys i rapporten ”Museer 
2016”. I samma rapport konstateras även att ökningen i hu-
vudsak bestod av en ökning för de centrala museerna samt 
att ökningen främst beror på att det infördes en fri entré-re-
form på en rad centralmuseer. Om ökade besökssiffror är ett 
mått på framgång, är framgång en enkel sak för ett museum 
som inte behöver finansieras av egna entréintäkter: Ta bort 
entréavgiften! Men för museer som (helt eller delvis) måste 
finansieras av egna intäkter, är svaret ett annat. Det handlar 
delvis om att förstå strömningar i tiden och att uppmärk-
samma aktuella beteenden och trender. Det handlar också 

Sveriges Museers årsmöte
15:15–17:15  Malmöhus slott, Skovgaardsalen
Sveriges Museers årsmöte 
Ordförande Maria Jansen leder mötet tillsammans 
med generalsekreterare Mats Persson.

VAD HÅLLER PÅ ATT HÄNDA MED VÅR SYN  
PÅ SANNING?
En spaning om utmaningar och nya beteenden.
Anders Mildner bl.a. om virala lögner, demokrati 
och populism.

FRAMTIDSPROCESS 3.0
Sveriges Museer startar upp en nytt arbete kring 
vilken roll museerna ska ha och ta i framtidens 
samhälle.
 
ÅRSMÖTE
Aktuella frågor.
Riksförbundets verksamhet de kommande åren.

Valbara parallella seminarier á 45 minuter 
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delvis om lyckad marknadsföring, god kostnadskontroll och 
effektivt resursutnyttjande. Men det handlar också om mu-
seernas specialitet – historia – för tekniskt sett är statistik 
också historia, och det sägs att rätt statistik analyserad på 
rätt sätt kan vägleda oss till att fatta bättre beslut. Med 
tre färska exempel visas hur statistik varit vägledande i tre 
centrala beslut på Kulturen.

Presenteras av Anna Sevelo, controller och Johan Hofven-
dahl, marknadskommunikatör, Kulturen. 

Teknikens och Sjöfartens hus, Auditoriet
15.15 UNESCO OCH VÄRLDENS MUSEER
Världen står inför stora utmaningar och ett av de verktyg 
som världen kommit överens om att vi ska använda är Agen-
da 2030. För genomförandet av Agendan måste alla länder 
och alla samhällssektorer diskutera hur man kan arbeta med 
målen i Agendan – självklart gäller detta också för Sverige 
och för museer.

Frågorna för programmet är bland annat: Vad är Unescos 
rekommendation om museer? Hur kan museer stärka sitt in-
ternationella samarbete och därmed öka sin relevans också 
i Sverige? Hur kan internationellt samarbete mellan museer 
bidra till verksamhetsutvecklingen?

Presenteras av Kerstin Lundman, senior rådgivare och gene-
ralsekreterare Mats Djurberg, Svenska Unescorådet, Utbild-
ningsdepartementet.

16:15
Kommendanthuset, Faktarummet
16.15 KREAMETERN – NY NATIONELL STATISTIK  
OM KULTUR(ARVS)FÖRETAG
Sedan november 2017 finns för första gången nationell 
statistik för de kulturella och kreativa näringarna. I sektorn 
ingår kulturarvsföretag inklusive museer. Statistiken visar 
hur dessa näringar påverkar svensk ekonomi och den kan 
brytas ner och analyseras både branschvis och per region. 

 Statistiken i Kreametern har tagits fram i samverkan mellan 
Tillväxtverket, Kulturanalys, Tillväxtanalys, Kulturrådet och 
Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.

Presenteras av Klas Rabe, Tillväxtverket.

Teknikens och Sjöfartens hus, Hörsalen
16.15 DIGISAM ÄR SAMVERKAN
Digisam är en plattform för samverkan kring digitalisering 
av kulturarvet som bärs av medverkande organisationer. 
Riksantikvarieämbetet håller Digisams sekretariat då myn-
digheten har ett ansvar för att samordna och stödja arbetet 
med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling 
inom kulturarvsområdet. 

Digitaliseringen berör alla delar av en organisation. Genom 
att föra upp digitaliseringsfrågan på ledningsnivå, och arbe-
ta strategiskt med den utifrån gränsöverskridande samver-
kansinitiativ och principer för arbetet, kan digitaliseringen 
ske mer kostnadseffektivt och proaktivt i enlighet med den 
digitala utveckling som sker. Detta behövs för att svara upp 
mot regeringens mål om att Sverige ska bli ledande när det 
gäller att ta tillvara de möjligheter den digitala tekniken ger. 

Presenteras av: representanter från Digisam, Riksantikvarie-
ämbetet.

17:15
17.15 AVSLUTNING PÅ DAGEN

17.00–18.30 SMAKA PÅ HUMLE! Mingel och ölprovning i 
utställningen med samma namn på Malmö Museum samt 
öppet på Restaurang Wega för eventuell fördrink på egen 
bekostnad.

18.30 MINGELMIDDAG på Teknikens och Sjöfartens Hus,  
Malmö Museer. Tack till Region Skåne som bidragit till  
middagen – Smaka på Skåne 2.
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TORSDAG 19 APRIL
SEMINARIER FÖRLAGDA TILL DE SKÅNSKA MUSEER  
SOM ÄR MEDARRANGÖRER.

Välj en grupp 
Med Skånetrafikens tåg/bussbiljett t o r Malmö, som ingår i konferensavgiften kan 
alla resa till de seminarierna man anmält sig till!

Grupp 1, Kulturen i Lund 
Tåg avgår Malmö C-Lund C 08.23, ankomst 08.36, medarbetare från Kulturen möter 
på Lund C. Promenad ca 10 min till Kulturen

09.00 KORT INTRODUKTION AV MUSEICHEF GUSTAV OLSSON I AUDITORIET

09.15 MATEMATIKTRÄDGÅRDEN
Matematikträdgården är en fri och öppen lekpark på temat natur, matematik och 
konst på Tekniska museets framsida, där barnfamiljer och skola med kropp och alla 
sinnen får uppleva matematik på ett nytt och annorlunda sätt.
Matematikträdgården, som är öppen årets alla dagar dygnet runt, öppnade den 9 
september 2017 och är sannolikt den enda i sitt slag i hela världen. Inom områden 
ryms förutom lekredskap och planteringar även uteserveringar och en bred ramp för 
tillgänglig inpassering till museet. I sessionen berättar vi om den kreativa processen 
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som ledde fram till skapandet av Matematikträdgården och om hur kreativt tänkande 
kan användas för att få finansiering för projekt som svarar mot samhälleliga behov.
Föredraget presenteras av Lars Paulsson, projektledare, Åsa Marnell, Avdelningschef 
Samlingar och utställningar, Tekniska museet Stockholm.

10.00 FIKA

10.20 STÄMPLAD - ATT VÅGA PLACERA SVÅRA FRÅGOR I DET OFFENTLIGA RUMMET 
Går det att på fyra kvadratmeter bidra till samhällsutvecklingen? 
Enligt den nya museilagen ska museerna bidra till samhället och dess utveckling 
genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Hur kan en jobba 
med svåra frågor i det offentliga rummet?  
Utställningen STÄMPLAD är producerad av Forum för levande historia, Expology och 
Riksutställningar. Under 2017 har den visats på olika platser i det offentliga rummet. 
STÄMPLAD har bland annat visats i Visby galleria, Åre stationshus, Ingelsta Shop-
ping i Norrköping, Vimmerby Resecentrum och i Sandvikens köpcentrum. Strategin 
är att nå ut på mindre orter i Sverige och att försöka hitta platser där målgruppen 
18 - 25 åringar finns.  Utställningen avslöjar hur vi kategoriserar varandra utifrån 
fördomar, och kontrasterar starkt mot de kringliggande annonserna som driver på 
kroppsideal och betydelsen av yoghurt. 

Samtal mellan mottagare av utställningen, Marcel Rådström Forum för levande 
historia, Sofia Grebius Expology, moderator Pernilla Glaser.  

11.30 VISNING AV KULTUREN

12.00 LUNCH
Promenad till Skissernas museum, ca 5 min.

13.05 VÄLKOMMEN OCH KORT INTRODUKTION AV MUSEICHEF PATRICK ANSELLEM  
(grupp 1 och 2 gemensamt eftermiddagsprogram)

13.15 EKONOMISKA GRUNDBEGREPP I EN TID AV ÖKADE KRAV  
PÅ ÖKAD SJÄLVFINANSIERING
Vad är skillnaden mellan intäkt och inkomst samt mellan resultat och utgift? Varför 
har det en betydelse för din verksamhet? I en tid av ökat behov av självfinansiering 
för museer ställs även ökade krav på att kunna handskas med grundläggande eko-
nomiska begrepp. Under en koncis stund sätter vi basala ekonomiska begrepp under 
lupp och ökar din trygghet och bekvämlighet i att prata ”ekonomispråket”.
Elisabeth Kjellström, EFL.

14.00 VISNING AV SKISSERNAS MUSEUM

14.40 FIKA

Tåg avgår Lund C 15.10 - Malmö C, ankomst 15.21

Avslut på dagen - hemresa
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Grupp 2, Kulturen i Lund 
Tåg avgår Malmö C-Lund C 08.23, ankomst 08.36, medarbetare från Kulturen möter 
på Lund C. Promenad ca 10 min till Kulturen

09.00 KORT INTRODUKTION AV MUSEICHEF GUSTAV OLSSON I AUDITORIET

09.15 NÄR DET ÄR SIFFROR SOM RÄKNAS, VEMS KULTURARV RÄKNAS MEST?
Hur påverkas kulturarvsinstitutioner med ansvar för historiska hus och kulturmil-
jöer av rådande villkor där modeller hämtade från privat sektor i allt högre grad 
anammas inom den offentliga kulturarvssektorn. Utifrån arbetet med fyra kultur-
arvsinstitutioner i Sverige och två i USA, intervjuer med Statens Fastighetsverk 
och Myndigheten för Kulturanalys, samt studier baserad på etnografisk metod lyfts 
möjligheter och utmaningar fram som institutionerna möter i en hybridekonomi. 
Hur påverkar den här framväxande kontexten hur kulturarv prioriteras, ramas in och 
visas fram? Vilka etiska frågor uppstår när institutionerna ska välja vems och vilka 
kulturarv som ska prioriteras för att engagera en bredare publik? Vad kan vi lära av 
våra amerikanska kolleger som förvaltar och utvecklar kulturarv från Norden i en 
mångfaldsmiljö präglad av marknadsmodeller?

Medverkande: Lizette Gradén, och Tom O’Dell, Institutionen för Kulturvetenskaper, 
Lunds universitet. De driver Projektet Understanding the Conditions for Heritage in 
a Hybrid Market som är finansierat av RAÄ under 2017-2018.

10.00 FIKA

10.20 GALLRING, RISKER OCH MÖJLIGHETER
NKF-S ställer frågan: Kan man kan se gallring som en ”finansieringsmöjlighet”?  Att 
t.ex. en gallrad samling behöver mindre yta att förvaras på och därmed spara man 
in på lokalkostnader. Kan den ekonomiska situationen bli huvudskälet till gallring, 
snarare än det samlingsvårdande skälet? Finns risk att man gallrar samlingar för att 
de är för dyra att bevara/konservera trots högt historiskt värde, och vem avgör det 
kulturhistoriska värdet? Hur skapar man förståelse och acceptans för gallring bland 
museibesökare och allmänhet

Medverkande: Lisen Tamm, konservator, Sigtuna Museum&Art inleder och samord-
nar, Lena Holmquist, arkeolog och konservator på Arkeologiska forskningslaborato-
riet vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms Universitet, Anna 
Fredholm, intendent vid Armémuseum, Anna Lindqvist, samlingsansvarig (avdel-
ningschef) vid Östergötlands museum.

Fo
to

: V
iv

ec
a 

Oh
lss

on



VÅRMÖTET 2018  19 APRIL VÅRMÖTET 2018  19 APRIL 19

11.30 VISNING AV KULTUREN

12.00 LUNCH
Promenad till Skissernas museum ca 5 min.

13.05 KORT INTRODUKTION AV MUSEICHEF PATRICK ANSELLEM  
(grupp 1 och 2 gemensamt eftermiddagsprogram)

13.15 EKONOMISKA GRUNDBEGREPP I EN TID AV ÖKADE KRAV  
PÅ ÖKAD SJÄLVFINANSIERING
Vad är skillnaden mellan intäkt och inkomst samt mellan resultat och utgift? Varför 
har det en betydelse för din verksamhet? I en tid av ökat behov av självfinansiering 
för muséer ställs även ökade krav på att kunna handskas med grundläggande eko-
nomiska begrepp. Under en koncis stund sätter vi basala ekonomiska begrepp under 
lupp och ökar din trygghet och bekvämlighet i att prata ”ekonomispråket”.
Elisabeth Kjellström, EFL.

14.00 VISNING AV SKISSERNAS MUSEUM

14.40 FIKA
Tåg avgår Lund C 15.10 - Malmö C, ankomst 15.21

Avslut på dagen - hemresa

Grupp 3, Skissernas museum i Lund
Tåg Malmö C-Lund C 08.31, ankomst 08.42, medarbetare från Skissernas museum 
möter vid Lund C. Promenad ca 10 min till Skissernas museum (gemensamt med 
grupp 4 på förmiddagen)

09.05 KORT INTRODUKTION AV MUSEICHEF PATRICK ANSELLEM

09.15 EUROPEISKA STANDARDER FÖR MUSEIARBETE
Inom det europeiska standardiseringsarbetet har ett antal standarder tagits fram 
som stöd för museernas arbete, bland annat kring transport, packning och ska-
dedjurskontroll. Standarderna har gemensamt tagits fram av en bred uppslutning 
av experter från olika länder. Från den 1 januari är dessa numera fritt tillgängliga 
inom Sverige under en treårsperiod.  Standarder är ett verktyg som kan underlätta 
förståelse och samarbete i mötet mellan olika branscher och kompetenser, mellan 
myndigheter, offentlig och privat verksamhet. Mellan professionella och ideella 
aktörer. De kan vara ett stöd i upphandling, beställning och genomförande av olika 
uppdrag samt som ett underlag för att utveckla egna rutiner och arbetssätt. De kan 
också användas för att ställa högre krav på företag och leverantörer, vilket i sin tur 
skapar en utveckling av tjänster och företag på området. Standarder kan ge stora 
effekter på sikt, när fler och fler arbetar på liknande sätt. Riksantikvarieämbetet 
berättar om vilka euroepiska standarder som finns och olika exempel på hur de kan 
tillämpas i museiarbetet.

Presenteras av Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet.

10.00 FIKA
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10.20 TINGENS METOD
Tingens metod är en plattform för metodutveckling vad gäller frågor kring föremål, 
forskning och förmedling på Tekniska museet. Med Tingens metod vill vi söka möta 
den utmaning som vi på museerna har vad gäller att tolka och omtolka föremålen 
i ett ständigt skiftande samhälle. Det gör vi genom att släppa på museernas eget 
tolkningsföreträde och bjuda in till fler perspektiv.
Med Tingens metod vill vi undersöka följande tre konkreta problemställningar:
1. Vad vill det säga att ting/föremål är relationella? 2. Hur kan vi med utgångspunkt 
från våra föremål göra att museet öppnar sig för nya perspektiv? 3. Hur kan vi med 
utgångspunkt i föremålen bidra till att utveckla nya metoder för tvärprofessionel-
la samarbeten på museet? Tingens metod har potential att få betydelse för hela 
museisektorn. Tingens metod är ett samarbete med Norsk Teknisk Museum i Oslo: 
http://www.tingenesmetode.no/  

Samtal mellan: Åsa Marnell, avdelningschef Samlingar & Utställningar, Christian 
Stadius, Enhetschef Samlingar och Clara Åhlvik, Projektledare Tingens metod, Tek-
niska museet Stockholm.

11.30 VISNING

12.00 LUNCH
Promenad till Kulturen ca 5 min.

13.00 KORT INTRODUKTION AV MUSEICHEF GUSTAV OLSSON

13.15 MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ÖKADE EGENINTÄKTER
Många museer brottas med problem med att få sin ekonomi att gå ihop. Men vad 
finns det för alternativ för att öka resurserna? Ska vi argumentera för mer resur-
ser från stat och region eller behöver vi identifiera flera möjligheter till alternativa 
intäktskällor? Gotlands Museum har en affärsutvecklare anställd som under flera år 
arbetat aktivt med affärsutveckling för att öka intäkterna. Idag uppgår egenintäk-
terna till ca 50 procent av de totala intäkterna. Gotlands Museum är ett av de muse-
er som har högst andel egenintäkter. Genom några goda exempel vill vi diskutera på 
vilka sätt museer kan arbeta för att öka sina intäkter men också peka på hinder och 
problem som behöver lösas. 

Seminariet leds av museichef Susanne Thedéen tillsammans med ekonomi- och 
personalchef Madeleine Hasselberg, Gotlands Museum.

14.00 VISNING AV KULTUREN

14.40 FIKA
Tåg avgår Lund C 15.10 - Malmö C ankomst 15.21

Avslut på dagen - hemresa
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Grupp 4, Skissernas museum i Lund
Tåg Malmö C-Lund C 08.31, ankomst 08.42, medarbetare från Skissernas museum 
möter på Lund C. Promenad ca 10 min till Skissernas museum (gemensamt med 
grupp 3 på förmiddagen)

09.05 KORT INTRODUKTION AV MUSEICHEF PATRICK ANSELLEM

09.15 EUROPEISKA STANDARDER FÖR MUSEIARBETE
Inom det europeiska standardiseringsarbetet har ett antal standarder tagits fram 
som stöd för museernas arbete, bland annat kring transport, packning och ska-
dedjurskontroll. Standarderna har gemensamt tagits fram av en bred uppslutning 
av experter från olika länder. Från den 1 januari är dessa numera fritt tillgängliga 
inom Sverige under en treårsperiod. Standarder är ett verktyg som kan underlätta 
förståelse och samarbete i mötet mellan olika branscher och kompetenser, mellan 
myndigheter, offentlig och privat verksamhet. Mellan professionella och ideella 
aktörer. De kan vara ett stöd i upphandling, beställning och genomförande av olika 
uppdrag samt som ett underlag för att utveckla egna rutiner och arbetssätt. De kan 
också användas för att ställa högre krav på företag och leverantörer, vilket i sin tur 
skapar en utveckling av tjänster och företag på området. Standarder kan ge stora 
effekter på sikt, när fler och fler arbetar på liknande sätt. Riksantikvarieämbetet 
berättar om vilka euroepiska standarder som finns och olika exempel på hur de kan 
tillämpas i museiarbetet.

Presenteras av Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet.

10.00 FIKA

10.20 TINGENS METOD
Tingens metod är en plattform för metodutveckling vad gäller frågor kring föremål, 
forskning och förmedling på Tekniska museet. Med Tingens metod vill vi söka möta 
den utmaning som vi på museerna har vad gäller att tolka och omtolka föremålen 
i ett ständigt skiftande samhälle. Det gör vi genom att släppa på museernas eget 
tolkningsföreträde och bjuda in till fler perspektiv.
Med Tingens metod vill vi undersöka följande tre konkreta problemställningar:
1. Vad vill det säga att ting/föremål är relationella? 2. Hur kan vi med utgångspunkt 
från våra föremål göra att museet öppnar sig för nya perspektiv? 3. Hur kan vi med 
utgångspunkt i föremålen bidra till att utveckla nya metoder för tvärprofessionel-
la samarbeten på museet? Tingens metod har potential att få betydelse för hela 
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museisektorn. Tingens metod är ett samarbete med Norsk Teknisk Museum i Oslo: 
http://www.tingenesmetode.no/  

Samtal mellan: Åsa Marnell, avdelningschef Samlingar & Utställningar, Christian 
Stadius, Enhetschef Samlingar och Clara Åhlvik, Projektledare Tingens metod, Tek-
niska museet Stockholm.

11.30 VISNING 

12.00-12.45 LUNCH Promenad till Kulturen, ca 5 min.

12.50 VÄLKOMNA OCH INTRODUKTION AV MUSEICHEF  GUSTAV OLSSON

13.05 HUR KAN MUSEERNA VARA EN SAMHÄLLSRESURS I  
INTEGRATIONSARBETET? 
Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i projektet I telefonen 
finns hela människan. Under ett års tid har bilder samlats in från flyktingars smarta 
telefoner, samtidigt som deras ägare intervjuats. Just nu turnerar vandringsutställ-
ningen på de deltagande museerna. En bok har givits ut och Sveriges Radio P1 har 
gjort tjugotalet radioprogram. Många museer arbetar med frågor kring flyktingskap, 
men också aktivt med nyanlända. Museerna är en kraftfull plattform för att sprida 
kunskap och låta människor mötas. Migration är en del av vårt kulturarv. Museer kan 
bidra med kunskap och kunskapsspridning, men är också mötes- och arbetsplatser. 
Hur och vad kan vi göra? 

Deltagande: Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum , Josefine Floberg 
utställningschef Malmö Museer, Örjan Molander, länsmuseichef/landsantikvarie, 
Kalmar läns museum, Henrik Teleman, projektledare I telefonen finns hela människ-
an, Erik Åström, koordinator, Statens Kulturråd.

14.00 VISNING

14.40 FIKA
Tåg avgår Lund C 15.10 - Malmö C ankomst 15.21

Avslut på dagen - hemresa

Grupp 5, Klostret i Ystad
Avresa Malmö C- Ystad 08.37, ankomst kl 09.28, medarbetare från Klostret möter vid 
Ystads station. Promenad till Klostret ca 10 min
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09.45 INTRODUKTION AV MUSEICHEF SEBASTIAN GOKSÖR OCH FIKA

10.15 UNSTRAIGHTA METODER OCH NORMKRITISK PEDAGOGIK
I den här workshopen presenterar projektet Unstraight Research en normkritisk 
kulturarvspedagogik. Normkritik är ett analytiskt verktyg använt av många olika 
samhällsaktörer. Presentationen belyser hur föreställningar eller normer om kön och 
sexualitet uttalat eller implicit uttrycks i utställningar och pedagogik, och hur de styr 
samlande, gallring, bevarande och tillgänglighet. Deltagarna får pröva och problema-
tisera analysmetoder som utgår ifrån ett genus- och sexualitetsperspektiv, men de 
kan även användas för att undersöka andra exkluderingsprocesser. Workshopen är ett 
samarbete mellan Statens historiska museer och The Unstraight Museum. 

Projektets metodutvecklare Pia Laskar leder workshopen.

11.05 BIDRAG ATT SÖKA FÖR KOMPETENSUTVECKLING UTOMLANDS
Inom ramen för EU-samarbetet finns möjligheter att söka medel för att utbyta er-
farenheter med kollegor utomlands. Jobbskuggning, alltså att gå bredvid en kollega 
är en sådan möjlighet. Att delta i en fortbildningskurs är en annan. Det finns också 
medel för att samarbeta i projekt under flera år. Seminariet ger en överblick över 
vilka så kallade program det finns och hur man kan använda dem för att utveckla sin 
museiverksamhet. Seminariet vänder sig till den som arbetar med museiverksam-
het riktad till den vuxna befolkningen.    

Seminariet leds av Kerstin Hagblom från Universitets- och högskolerådet.

11.45 VISNING AV KLOSTRET

12.15 LUNCH
Promenad till Ystad konstmuseum ca 10 min.

13.00 INTRODUKTION MED MUSEICHEF YRR JONASDOTTIR SAMT VISNING  
AV MUSEET

13.35 MUSEIBELYSNINGEN BERÖRS TILL STOR DEL AV EKODIREKTIVET,  
HAR DU KOLL PÅ FRAMTIDEN HOS ER?
Det sitter ofta hundratals armaturer i museitaken och majoriteten av Sveriges mu-
seer har ännu inte gått över till LED och snart börjar det bli försent att ta tag i det. 
Redan i september 2018 försvinner många av de halogenlampor vi idag använder i 
museimiljön och 2020 försvinner resten. Genomgång av vad som gäller och lite hur 
man ska tänka framöver samt för/nackdelar kring styrsystem, retrofit lampor, LED 
armaturer osv

Presenteras av Jesper Cederlund från Riksantikvarieämbetet.

14.20 FIKA
Tåg Ystad – Malmö C avgår 15.00 ankomst Malmö C 15.51
Alt. Ystad 14.30 ankomst Malmö C 15.21

Avslut på dagen - hemresa
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Grupp 6, Ystad Konstmuseum
Avresa Malmö C- Ystad 08.37, ankomst kl 09.28, medarbetare från Konstmuseet 
möter vid Ystads station. Promenad till Ystad Konstmuseum ca 2 min

09.40 INTRODUKTION MED MUSEICHEF YRR JONASDOTTIR OCH FIKA

10.10 FORSKNING PÅ MUSEER – KOSTNAD ELLER TILLGÅNG?
8 § i Museilagen (2017:563) säger att ”ett museum ska bidra till forskning och annan 
kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnes-
område.” FOMU (Nätverket forskning vid museer) vill visa att en aktiv forsknings-
verksamhet kan öka de ekonomiska förutsättningarna och det publika intresset, och 
därigenom också stärka den politiska legitimiteten. För vilka slags museer är detta 
möjligt? Vad krävs av en forskningsstark museiinstitution? Hur kan Sveriges museer 
uppfylla lagens krav och få en större närvaro och delaktighet i svenska och interna-
tionella forskningssammanhang. 

Seminariet leds av moderator Klas Grinell, docent vid Göteborgs universitet, forsk-
ningssamordnare Statens museer för världskultur. Övriga deltagare är Ingela Berg-
man, docent i arkeologi och forskningschef Silvermuseet/INSARC, Cecilia Bygdell, 
doktor i kulturgeografi vid Upplandsmuseet samt Christina Fredengren, FoU-sak-
kunnig vid Riksantikvarieämbetet. 

11.00 SAMTAL MELLAN KUNSKAPSORGANISATIONER: TILLVÄXTVERKET  
MÖTER MUSEER
Tillväxtverket lyfter ofta fram hur kulturella och kreativa verksamheter, in-
klusive kulturmiljöer och museer, blir allt viktigare för regional utveckling och 
attraktionskraft. Myndigheten har pekat på betydelsen av kulturarv för digital 
innovation och tjänsteutveckling. Tillväxtverket förvaltar Europeiska regionala 
utvecklingsfonden i Sverige och har beviljat EU-projektstöd till svenska museer 
på många miljoner kronor. Men är vi på rätt spår? Vad skulle Tillväxtverket och nä-
ringspolitikens aktörer behöva mer kunskap om, utifrån museers erfarenhet? Och 
vilken kunskap saknar kulturaktörer, när det gäller statens mål för regional tillväxt 
och näringslivsutveckling?

Samtalet leds av Klas Rabe, Tillväxtverket.

11.40 VISNING AV YSTAD KONSTMUSEUM
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12.10 LUNCH
Promenad till Klostret, Ystad, ca 10 min.

13.00 INTRODUKTION MED MUSEICHEF SEBASTIAN GOKSÖR SAMT  
VISNING AV KLOSTRET

13.35 SAMARBETA INTERNATIONELLT – ERFARENHETER AV ATT DELTA I  
KREATIVA EUROPA-PROJEKT
Vad ger det att delta i internationella samarbeten? Träffa representanter från 
organisationer som utvecklats genom att vara med i projekt finansierade genom 
EU-programmet Kreativa Europa. 

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är nationell kontaktpunkt för Kreativa 
Europa och erbjuder rådgivning till organisationer som vill söka stöd inom program-
met. Elin Rosenström från Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Sverige presenterar 
de stödmöjligheter som finns för museisektorn inom programmet. Sedan följer ett 
panelsamtal där deltagarna berättar om sina projekt och delar med sig av sina er-
farenheter och tips till er som vill skapa internationella samarbeten. Ett samtal om 
att utveckla partnerskap, om förväntningar, om vad som är viktigt att tänka på inför 
en ansökan och om vad internationella samarbeten kan betyda på sikt.

Paneldeltagare: Chrissie Faniadis, Trans Europe Halles som deltar i projektet 
Creative Lenses, Michel Lee, Världskulturmuseerna som deltar i projektet SWICH – 
Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage och Rebecca Enhörning från 
Skokloster slott som deltar i projektet InNova MusEUm.

14.20 FIKA
Tåg avgår Ystad 15.00 – Malmö C, ankomst Malmö C 15.51
Alt. Ystad 14.30 ankomst Malmö C 15.21

Avslut på dagen - hemresa

Grupp 7, Kulturmagasinet och Dunkers kulturhus  
Tåg Malmö C- Helsingborg 08.38 – 09.23, medarbetare från Kulturmagasinet möter 
vid Knutpunkten, Helsingborg. Promenad ca 20 min till Kulturmagasinet, en del av 
Fredriksdals museer och Trädgårdar inom Helsingborgs museer.

09.45 INTRODUKTION MED CHEF CECILIA WÅNGE OCH FIKA

10.15 VOLONTÄRER PÅ MUSEER – GRATIS ARBETSKRAFT ELLER ETT SÄTT ATT 
SAMVERKA MED SAMHÄLLET?
Varför väljer människor att vara volontärer på museer och vad händer med museer 
som välkomnar dem? Jamtli och NCK, Nordiskt centrum för Kulturarvspedagogik har 
genomfört två Nordplus vuxen projekt som handlar om vad människor får ut av att 
vara volontärer och hur olika museer i Norden ser på och arbetar med volontärer.  
På initiativ från Skansen startar man nu upp ett nätverk för volontärkoordinatorer i 
Sverige, kom och var med. 

Medverkande: Lowissa Wallgren Frånberg från Stiftelsen Jamtli och Berit Hildebran-
dt från Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, NCK, Annika Johansson, Skansen.

i Helsingborg 
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10.55 RELATIONEN MELLAN STRATEGI- ORGANISATION- LEDARSKAP
– HUR HÄNGER ALLT SAMMAN?
Alla organisationer har att söka förstå vad som skapar framgång för just deras 
verksamhet - i deras sammanhang. Med utgångspunkt i denna övergripande analys 
behöver man sedan fundera på hur man bäst implementerar sin utarbetade strategi. 
Här spelar organisationsstruktur en roll, men framför allt avgörs framgången av 
faktorer som meningsfulla målsättningar, insikt i den rådande
organisationskulturen, ledarskap och system för uppföljning av verksamheten. 
Vilka ledarstilar som är bäst lämpade är alltid situationsberoende och beroende av 
en förståelse för hur organisationens strategi, organisation och ledarskap hänger 
samman. Få med dig några grundprinciper för att på egen hand kunna göra denna 
analys av hur ”ingredienserna” strategi, organisation och ledarskap hänger samman 
i din verksamhet.

Medverkande: Robert Wenglén, EFL.

11.30 VISNING AV KULTURMAGASINET

12.00 LUNCH 
Promenad till Dunkers kulturhus ca 20 min.

12.50-13.00 INTRODUKTION AV MUSEICHEF EMMA HAVING

13.05 VERKA TILLSAMMANS FÖR EN POSITIV SAMHÄLLSUTVECKLING 
Postkodstiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka 
långsiktiga lösningar på såväl lokala som globala utmaningar. För att bidra till 
en bättre värld och skapa effekt stöttar vi insatser inom områdena människors 
levnadsvillkor, kultur, idrott, natur och miljö. Vi är på plats för att berätta om goda 
exempel på insatser som vi stödjer. Har du en projektidé som kan bidra till en 
bättre värld? Passa på att ställa frågor om hur du söker stöd och vad du bör tänka 
på när du skriver en ansökan. 

Medverkande: Kristoffer Soldal och Robert Brodén, Postkodstiftelsen.

13.40 VISNING av Dunkers kulturhus

14.10 FIKA 
Tåg Helsingborg C – Malmö C avgår 14.40 ankomst Malmö C 15.21

Avslut på dagen - hemresa
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Grupp 8, Regionmuseet Kristianstad  
Tåg avgår Malmö C – Kristianstad 08.28 ankomst Kristianstad 09.32, medarbetare 
från Regionmuseet möter vid Kristianstads station. Promenad ca 5 min till Region-
museet Kristianstad.

09.40 INTRODUKTION MED MUSEICHEF ANNA HANSEN OCH FIKA

10.10 MUSEER – EN FRÅGA FÖR FLER
Riksantikvarieämbetet har i utvärderingen Museer – en fråga för fler undersökt 
hur museer arbetar för att nå en vidgad publik. Vilka har strategierna varit? Hur har 
de fallit ut? Vad har de fått för effekter? Utvärderingen behandlar internationell 
forskning, svenska besöksundersökningar och inte minst ett antal framgångsrika 
strategier utifrån vilka museer arbetat för att vidga sin publik. Resultatet är ny sam-
lad kunskap om hur museerna kan bli en angelägenhet för fler. När det gäller frågan 
om ökad publik sammanfaller också målen för ekonomi, politik och verksamhetsut-
veckling. Arbetet med utvärderingen har bedrivits i dialog med Sveriges museer och 
Svenska ICOM. Presentation av utvärderingen samt följande diskussion.
Medverkande: Anna Lihammer och Sofia Ali från Riksantikvarieämbetet.

11.00 VARUMÄRKESORIENTERING I MUSEIVÄRLDEN – MOTSÄTTNINGAR OCH  
SPÄNNINGAR MELLAN VÄRDEREGIMER
Varumärkesorientering är ett begrepp som har börjat få stor spridning inom fler 
sektorer än den privata/kommersiella. Vad som ofta glöms bort är att denna oriente-
ring/logik bygger på grundläggande antaganden om värdeskapande som är hämtade 
från marknadsvärlden, vilka kan hamna på kollisionskurs med de ideal och värden som 
präglar andra sektorer i samhället. Vilka aspekter av varumärkesorientering kan passa 
kulturvärlden, vilka behöver anpassas, och vilka bör lämnas därhän? Finns det alterna-
tiva orienteringar att anamma, med syfte att öka besöksantalet?
Presenteras av Jon Bertilsson, EFL.

11.30 VISNING

12.10 LUNCH, BUSSRESA TILL WANÅS KONST

12.45 PRESENTATION AV WANÅS KONST OCH PROMENAD I SKULPTURPARKEN

13.50 BUSS avgår mot Kristianstad med uppehåll vid Hässleholm C, med fika på  
bussen. Tåg Kristianstad – Malmö C 14.24 ankomst Malmö C 15.29

Avslut på dagen - hemresa
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Grupp 9, Landskrona museum 
Tåg Malmö C – Landskrona 08.38, ankomst Landskrona C 09.23 (inkl bussresa),  
medarbetare från museet möter vid Landskrona station. Därefter busslinje 3 till 
Rådhustorget. Promenad ca 2 min till Landskrona museum.

09.35 INTRODUKTION AV MUSEICHEF ULRIKA ODENIUS OCH FIKA

10.00 STOCKHOLMSKÄLLAN – DET ”OMÖJLIGA” SAMARBETET SOM PÅGÅTT I 15 ÅR
Att få till långvariga samarbeten är svårt och att få till förvaltningsövergripande 
samarbeten än svårare. I över 15 år har förvaltningar i Stockholm stad samarbetat 
över gränserna för att göra stadens historia tillgänglig för skola och allmänhet. 
Flerfaldigt prisade Stockholmskällan är resultatet av en ABM-triangel som gifts ihop 
med Utbildningsförvaltningen. Vad är framgångsreceptet? Vilka fallgropar finns och 
hur ser strategierna ut för framtiden?

Presenteras av Samuel Branting, Medioteket, utbildningsförvaltningen,  
Stockholms stad.

10.55 KOMPETENSFÖRSÖRJNING PÅ MUSEER OCH HÖGRE UTBILDNING 
Hur arbetar museer med kompetensförsörjning och -utveckling för att möta nya 
kompetenskrav? Och hur väl matchar dagens högskoleutbildningar museernas 
kompetensbehov? Utifrån en kunskapssammanställning som publiceras 2018 om 
museers arbete med kompetensutveckling och universitetens samarbeten med mu-
seisektorn inom sina utbildningar diskuteras dessa frågor av en panel med represen-
tanter från både högskola och museisektor. 

Medverkande: Bodil Petersson, docent i arkeologi vid Institutionen för kulturveten-
skaper, Linnéuniversitetet, Björn Magnusson Staaf, docent vid Avdelningen för ABM, 
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Barbro Mellander, fd chef 
för Regionmuseet Kristianstad, Eric Fugeläng, samordnare museer, Riksantikvarie-
ämbetet Moderator:  Katja Lindqvist, docent i företagsekonomi, Institutionen för 
service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet 

12.00 LUNCH

12.50 VISNING AV LANDSKRONA MUSEUM
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13.20 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFORMATIONSFÖRSÖRJNING  
OCH KUNSKAPSUPPBYGGNAD PÅ MUSEERNA
Kungliga biblioteket, Svensk biblioteksföreningen och Riksantikvarieämbetet pre-
senterar och diskuterar tillsammans en pågående undersökning/enkät om museer-
nas förutsättningar för informationsförsörjning och kunskapsuppbyggnad. Frågan 
är angelägen då museernas roll som kunskapsinstitutioner understryks i den nya 
museilagen samtidigt som många forskare och intendenter m.fl. inte alltid har till-
räckligt med aktuella källor och inte samma möjligheter till informationsförsörjning 
som på lärosätena. 

Vitterhetsakademiens bibliotek på Riksantikvarieämbetet är med på idétorget för 
att presentera tjänster och samlingar som kan vara värdefulla för verksamma på 
museerna, exempelvis hur de kan få tillgång till bibliotekets e-tidskriftsprenumera-
tioner samt myndighetens publikationer och digitaliserat material. 

Medverkande: Katarina Wiberg, Forsknings- och utvecklingssekreterare på  
Svensk biblioteksföreningen, Christine Wallén, Verksamhetsutredare KB, Jenny 
Samuelsson, Länsmuseichef Murberget och Annika Peurell, Enhetschef Biblioteket 
Riksantikvarieämbetet.

14.00 FIKA
Buss, tåg från Landskrona mot Malmö C avgår 14.32, ankomst Malmö 15.21

Avslut på dagen - hemresa

Grupp 10, Trelleborgs museum
Tåg Malmö C- Trelleborg avgår 08.50, ankomst 09.22, medarbetare från museet 
möter vid Trelleborgs station. Promenad ca 10 min till Trelleborgs museum

09.45 INTRODUKTION AV MUSEICHEF INGELA JACOBSSON OCH FIKA

10.15 LYCKAS UTAN FRI ENTRÉ – FRAMGÅNGSRECEPT OCH STRATEGIER  
I EN HÅRDNANDE KONKURRENS
Tekniska museet i Stockholm är en privat stiftelse och omfattas därmed inte av fri 
entréreformen som trädde i kraft den 1 februari 2016. Konkurrensen om besökarna 
som var hård redan innan blev nu än större - vilken strategi har Tekniska museet valt 
för att trots detta kunna fortsätta växa på edutainmentmarknaden? Organisatio-
nen genomsyras av strategin jobba SMART, dvs Samordnat, Målfokuserat, Ambiti-
öst, Resurseffektivt och Tålmodigt. Detta innebär bland annat en organisationen 
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anpassad för Effektivare samordning av personalresurser, t ex värdar, pedagoger 
och intendenter.  Ekonomisk medvetenhet – uppbyggnaden av TM Akademi. Museet 
som ”vardagsrum” – hur vi attraherar årskortsmedlemmar.
Medverkande: Miriam Srigley, CFO och avdelningschef Affärsutveckling och Gunhild 
Eriksson, avdelningschef Värdskap/Visitor Experience. I den efterföljande paneldis-
kussionen deltar också Patrik Brundin, avd.chef Pedagogik och Cecilia Sommer,  
chef Mottagande.

11.10 DIGITALA LÄROMEDEL OCH MUSEER
Utvecklingen av digitala läromedel är en växande marknad. Vilken plats kan mu-
seer ta på den arenan?  Ett samtal om innehåll, ekonomi, kontaktytor och sam-
arbetspartners. Hur ser vi på frågan om vem som äger innehåll, presentation och 
utförande. Ekonomi, vilka möjligheter finns för museer att ta fram material med 
begränsade resurser? Kontaktytor, var och hur ska materialet vara tillgängligt? Vem 
är beställare?

Moderator Julia Gunnarsdottir, museipedagog Postmuseum FUISM samt Rickard 
Vinde, VD Svenska läromedel, Marcus Tirkel, Axiell, Lena Lindgren, museipedagog 
Östergötlands museum och Centrum för näringslivshistoria. 

11.50 VISNING AV TRELLEBORGS MUSEUM

12.20 LUNCH

13.00 GRASCA – företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi: exempel på utveck-
lingspotential och vinster för de deltagande företagen/museerna
Syftet med forskarskolan är att bredda och hitta nya marknader för uppdragsarke-
ologi genom samverkan samt öka synligheten och tillgängligheten kring arkeologi. 
Doktoranderna är åtta och forskarskolan bedrivs inom åtta skilda forskningsområ-
den. Företagen/museerna samlas kring övergripande frågor om uppdragsarkeologi, 
finansiering, affärsutveckling, lagstiftning, konkurrens och annat som rör uppdrags-
arkeologi som del av museets verksamhet.

Medverkande: Två-tre företag beskriver hur den uppdragsarkeologiska verksam-
heten som en del av museets verksamhet kan utvecklas och hur detta i sin tur bidrar 
till professionalisering och kunskapsöverföring till museet och till kulturmiljövården 
i stort. Exemplifieras genom presentation av doktorandprojekt. Seminarieledare: 
Sara Roberts, Västarvet, Enhetschef Studio Västsvensk Konservering

14.00 FIKA 
Tåg avgår 14.35 Trelleborg C, ankomst Malmö C 15.09

Avslut på dagen - hemresa
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Arrangörer
Sveriges Museer och Malmö Museer

Medarrangörer
Dunkers kulturhus, Helsingborgs museer, Kulturen, Klostret i Ystad, Landskrona museum, Malmö Konstmuseum, Regionmuseet 
Kristianstad, Skissernas museum, Statarmuseet i Skåne, Trelleborgs museum, Uppåkra Arkeologiskt Center, Wanås Konst, 
Ystads konstmuseum och Österlens museum


