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Hej!
...och vi har ett resultat! Det blev totalt 103 idéer som genererades under 
onsdagens storworkshop på Vårmötet i Östersund under ledning av Tyra 
och Jonas från Fantastic Studios. Ett hundra tre idéer! På en timme. 
Fantastiskt verkligen.
 
Som vi berättat tidigare var denna workshop en del av det demokrati- och 
framtidsprojekt som vi på Sveriges Museer driver med stöd av Postkodlotteriet. Ett 
av målen med vårt arbete inom projektet är att utveckla och bidra med konkreta 
metoder för hur museer runt om i hela Sverige kan fortsätta utvecklas som tydliga 
och legitima aktörer vars kunskap och expertis efterfrågas av allt bredare och fler 
målgrupper (både bland besökare och kandidater som söker jobb).
 
Så målet var i praktiken egentligen inte att ta fram själva idéerna, utan att presentera 
och inspirera med en både konkret och möjlig metod att använda nu när ni åkt hem 
till era verksamheter igen. Sen kan de 103 idéerna som vi gemensamt kom på få vara 
grädden på moset. För det finns verkligen en hel del guldkorn däri. Håll till godo!
 
Vårhälsningar från
Sofia Embrén, Projektledare
Sveriges Museers demokrati- och framtidsprojekt
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Metod
Fantastic Studios leder processer och utbildar grupper och organisationer i kreativitet och innovation. Under 
vårmötet hade de i uppdrag att facilitera - att  leda samtliga 450 personer genom en idéutvecklingsprocess under  60 
minuter. Processen bantades ned till ett minimum i syfte att, på rekordtid, låta alla få prova på metoder och 
samtidigt formulera svar på en relevant utmaning. 

På nästa sida guidar Jonas & Tyra dig genom processens olika steg.

4Jonas     &      Tyra

Facilitera = 
göra enkelt



Idéutveckling
Idéer kan komma rätt ur det blå… Men när vi jobbar tillsammans är en strukturerad process att föredra.

Steg 1: Formulera en fokusfråga baserat på insikter. Börjar med “Hur skulle jag kunna….”
Steg 2: Idégenering - Generera så många idéer som möjligt
+ Applicera principer för kreativitet & “JA! Och…”
Steg 3: Urval - Gå på magkänsla och välj ut de idéer som har potential att lösa fokusfrågan
Steg 4: Idéutveckling - Vidareutveckla de valda idéerna + Applicera principer för kreativitet
Steg 5: Konkretisering - Beskriv idén på ett sånt vis att någon som inte varit med kan förstå idén
Steg 6: Färdigt resultat!

5Jonas     &      Tyra

Idéutveckling 
steg för steg!



Innovation
När idéutveckling appliceras på specifika utmaningar och idéerna implementeras kan vi tala om innovation. 

Steg 1: Identifiera utmaningen
Steg 2: Utforska världen; interagera för inspiration, insikter och empati
Steg 3: Idéutveckla genom att generera, utvärdera och utveckla innovativa idéer
Steg 4: Prototypa & testa på målgrupp och hämta in feedback
Steg 5: Implementera idén, bygg partnerskap och fortsätt att iterera

6Jonas     &      Tyra

Problem
+ Ny idé

+ Genomförande 
= Innovation



Utmaning

Bakgrund

Den nya museilagen togs fram 2017 och lyder:

“4 §  Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde 
bidra till samhället och dess utveckling genom att 

främja kunskap, kulturupplevelser och
fri åsiktsbildning.”

Museilagen utgör en grund för en rad utmaningar som muséerna behöver ta på allvar. För att kunna applicera 
metoderna som nämnts ovan behöver de  formulera tydliga utmaningar och fokusfrågor. Utmaningen, som  togs 
fram i samarbete mellan Sveriges Muséer och Fantastic Studios, fick namnet:
“Dialog på ett nästan helt vanligt museum”.
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Museerna & samhällsuppdraget

Samhällets utveckling & demokratin är beroende
av mötesplatser

Den “fria åsiktsbildningen” bygger på samtal där 
olika perspektiv möts

Hur skulle vi kunna bjuda in och inspirera invånarna 
till samtal om samhället?



Fokusfråga

Idékriterier

Innovativ: 
Ny idé/format

Fler besök/interaktioner:
Alla sätt att ta del av museet/samlingarna räknas

Attrahera de som inte går på museum: 
Inkludering

Dialog över gränser:
Generationsgränser, utbildningsnivå, ursprung e.t.c.
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Hur skulle vi kunna använda 
museet och samlingarna för att 

inspirera invånarna till dialog om 
framtiden?



Resultatet
103 inspirerande idéer
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Guided by Locals

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Digitala stadsvandringar med lokala profiler. 
Lokala kändisar, profiler och original får 
möjligheten att lägga upp 5 till 50 ljudspår om 
olika platser i stan. Stadsvandringarna ligger 
sedan ute och kan kommenteras av 
allmänheten.

Museet samlar in och bygger 
historieberättandet samtidigt som de surfar på 
de lokala profilernas nätverk och kändisskap. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Då visar hur du kan
leva i framtiden

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Kunskap i klimatomställning för samtidens 
unga. Vad var självhushåll då, vad är 
framtidens "självhushåll". Speglar lika långa 
tidsspann bakåt och framåt.

Greta Thunberg och prepress rörelsen.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Mens förr och nu

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Träffa olika generationer för att prata mens i 
olika tider. Vi träffas på simhallar, 
ålderdomshem och även på digital plattform.

Alla vill prata mens. Vi introducerar ämnet 
genom att visa mensskydd från samlingarna 
och jämför dem med nutida mensskydd. Vi 
bjuder in Liv Strömqvist och Clara Henry som 
inspirerar och lockar till prat.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Fotofiket

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Mobilt fotofik som kan poppa upp på olika 
platser och tider och därmed nå många. Idén 
handlar om att använda museets bildsamling 
för samtal om hur vi tillsammans ska bygga ett 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Fiket 
sker i samverkan med många, t ex 
stadsbyggnads, hembygdsföreningar.

En framgång att vi är på många olika platser, 
på olika tider, t ex kvällstid när folk är lediga. 
Gott, hembakt, ekologiskt fika.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Berättelser i staden

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill bjuda in lokalbefolkningen och samla in 
livsöden och berättelser om stadens och 
invånarnas historia. Genom vandringar i 
staden och med utgångspunkt i museets 
samlingar skapar vi en gemensam historia och 
tar oss an aktuella ämnen. 

Delaktighet.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Utgå från människors 
årscykel

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

För att utgå från människors behov och vardag 
kan museet på olika sätt (program, uppsökande 
verksamhet, utst) utgå från människors 
årscykel (t ex dec= kallt, mysa, jan =  börja 
träna, april = fåglar, längtar ut maj =  cykla 
bröllop, juli = resor umgås vänner, sept = 
fotboll, skola).

Utgår från människors behov och är enkel. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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En fläkt av dräkt

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Dräktvisning från samlingarna visad av 
kändisar.

Kändisarna kommer att se coola ut!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Din samling 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill erbjuda besökarna en möjlighet att ta 
makten över samlingarna.

Att vi ger besökarna makt och inflytande. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Digitala kartan

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

En digital karta där museernas samlingar blir 
resurser för demokratisk stadsutveckling o 
planeringsarbete. Föremål / bilder / berättelser 
placeras ut temporärt i stadsmiljön alt digitalt. 
Allmänhet kan se allas inlägg. Dela dessa. 
Kartan har AR funktion. Kan se platsen i dåtid 
o framtid.

Delar, demokratisk, digital. Funktionaliteter 
gör den tillgänglig (språk, uppläst, kontrast 
mm). Föremålen, bilderna stimulerar till 
samtal / dialog. Samtidigt byggs ny kunskap. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Odla gemenskap

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Använda våra levande samlingar för att odla 
gemenskap gemensamt för vårt hållbara 
samhälle i framtiden. Ett långsiktigt arbete som 
involverar alla generationer och alla kulturer. 

Hållbar framtid och det roliga att skapa 
tillsammans. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Koppla föremål till aktuella 
nyheter

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Scanna av nyhetsflödet och ge ytterligare 
perspektiv på utvalda nyheter med hjälp av 
historiska föremål/bilder ur samlingarna. 
Använd sociala medier. Detta kan inspirera 
invånarna till förbättrad dialog om samtid och 
framtid, där museet spelar roll.

Humor och allvar i en skön blandning. Vårt 
museum syns där det händer.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Föremål på bussen

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Ställ ut föremål på bussen, tunnelbanan, tåget, 
hållplatser, stationer. Möt folk där de är. Påstå 
något, väck frågor som berör dem som rör sig 
just där. Ge perspektiv. 

Når folk i vardagen, i deras miljö. Kan föra 
fram tydliga frågor på nya, oväntade, lekfulla 
sätt. Icke-hierarkiskt. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Småbarnsfantasier

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Låta små barn fantisera om föremål och vad de 
kan användas till. 

Billigt och lärorikt. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?

22



Utställningslägenhet 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

En lägenhet där alla kan få vara med och skapa 
en lägenhet. Lägenheten finns på flera platser i 
länet och förändras över tid av dem som bor 
och lever där.

Engagera barn och unga och äldre gemensamt i 
bygden kvarteret.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Kollektiv guidning

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Du guidas genom din färdväg på väg till 
jobb/skola.

Bredd, enkelhet, genomförbar, lätt uppdaterad, 
möjlighet till många vinklingar. Många små 
berättelser blir en helhet. Ökar 
lokalkännedomen, dåtid, samtid och framtid. 
Når även de svårnådda. Platser och landskap 
knyts ihop. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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10RANDOM

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Utifrån 10 random utvalda och roterande 
föremål ur samlingarna i stadsmiljön och i 
museet låta människor gissa sant/falsk och 
skapa berättelser om framtiden. Diskutera vad 
sanning är idag och hur myter/ fake news 
skapas. Printa i 3D favvo föremålet i butiken. 
Ta med hunden på vandringen.

Mängder av föremål kan användas över tid och 
återbesök genereras.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?

25



Tidernas avkoppling

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

En utställning om avkoppling i alla tider som 
handlar om alla tänkbara vägar till avkoppling 
(vila, träning, droger, osv).

Tidlöst tema som samtidigt är efterfrågat och 
som kan samskapas med både nya och 
befintliga målgrupper.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Öppna magasinen för 
besökarna

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill att våra samlingar blir tillgängliga för 
samhällsmedborgarna.

Vi har stora samlingar som inte syns.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Pukor och saluter

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Musiken har haft stor betydelse i krigsmakter 
runt om i världen och den har också influerat 
olika musikgenrer genom tiderna.  Genom 
skapande verkstad och prova-på-stationer får 
besökaren skapa och utveckla musiken, bl a 
genom digital teknik. Välkomna!

Aktivt deltagande och kreativt skapande där 
musiken är det gemensamma intresset. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Museet in i skolan

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Riktiga föremål tas med ut tillsammans med 
pedagoger ut i klassrummen för att skapa 
samtal.

Att det finns goda förutsättningar redan nu.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Tillbaka till framtiden

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill skapa tidsresor som får människor att 
tänka till om framtiden. Eftertanke som ger 
möjlighet att aktivt välja väg framåt.

Den bygger vidare på ett redan prövat koncept 
som är framgångsrikt. Iden kan enkelt 
genomföras och testas i liten skala med små 
resurser, för att sedan vidareutvecklas. Vi tror 
på den!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Yrken ser på samling

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi bjuder inflika yrken och hantverkare att 
botanisera i samlingarna som reflekterar över 
saker som finns i samlingarna. Det sänds i en 
blogg. 

Når nya yrkeskategorier i samtal kring 
samlingarnas samhällsrelevans idag. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Proffs-verkstaden

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Erbjuda besökare att jobba i olika 
”proffs-verkstäder” (foto, film, snickeri, textil 
etc) där man kan dels få tillgång till 
”proffs-utrustning” dels få hjälp av våra egna 
experter - både fysiskt på plats men även 
on-line för t.ex film. 

Gör skapande, utveckling & lärande tillgängligt 
och möjligt för många fler.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Minnesjägarna

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Konceptet går ut på att starta upp en 
verksamhet där elever i mellanstadieåldern 
inom ramen för sitt skolarbete fysiskt får 
stämma träff med sina mor- eller farföräldrar 
eller motsvarande. Uppdraget är att samtala 
med de äldre kring hur det var att vara barn 
förr och samla på deras minnen.

Eleverna lär sig historia av de som var med 
förr. Generationsbanden stärks och de äldre 
blir mer insatta i hur barn har det idag.
Eleverna får bidra på riktigt genom att rädda 
över bilder och berättelser från förr till museets 
samlingar. Vår gemensamma minnesbank. Alla 
går i skolan.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Berätta din egen historia
om ett föremål

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Besökare får forma sina egna berättelser om 
museets föremål och koppla detta till dagens & 
framtidens behov.

Skapar delaktighet och uppmuntrar till 
kreativitet och socialt samarbete. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Lokalsamhället curerar

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Individer, föreningar eller andra som kan nå 
målgrupper vi inte når (”influencers”) bjuds in 
att interagera med samlingar från sitt 
perspektiv i valfritt format (utställning, pod 
etc).

Ny kunskap, engagemang, på egna villkor.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Museet goes down town

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Museets ”föremål” goes crazy och blir levande ” 
nere på stan” och möter publiken helst en 
lördag när annat händer i stan.

Den är oväntad, kreativ och når många. Den får 
medial uppmärksamhet. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Insamling av drömmar

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill skapa avslappningsytor med soffor och 
fåtöljer på hela museet och inspirera besökarna 
att donera sina drömmar. De är fria i hur de vill 
visualisera detta, ex inläst, med ett föremål etc.

I en avslappnad miljö får du möjligheten att 
bidra med dina egna drömupplevelser 
,anonymt och tillsammans med andra vara med 
och bidra till museets samlingar.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Var med och kurera!

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Allmänheten bjuds in till att vara med och 
kurera en utställning. Välj föremål från 
museets samling eller ta med egna. 

Att alla får vara med och museernas relevans 
ökar och vi sänker trösklarna och breddar 
målgrupperna.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Svenskheten i museernas 
samlingar

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Utifrån samtliga museers samlingar, samt 
människors egna tribes - familjer, vänkrets och 
närmaste sociala sammanhang - adresseras, 
utreds oCh bjuds in till dialog kring frågan om 
vad svenskhet har varit, är och kommer att bli. 

Relevant i tiden, adresserar brännande 
samhällsfrågor, engagerar och inspirerad till 
dialog genom att lyfta fram en mångfald av 
perspektiv samt tar sig till människors 
hemmaplan istället för att förvänta sig att de 
alltid ska komma till museet. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Tvångsguidning pop up 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Tvångsguidning på stan, förutsättsningslösa 
möten om historia där du är och står, till 
musik, vare sig du vill eller inte.

Lätt och snabbt att utföra med befintliga 
resurser. Möten förutsättningslöst med 
människor det vanliga museet inte tänker ut på 
kammaren. Drabbar framtidens 
museibesökare. Potentiell snackis och mycket 
möjlighet till utveckling, pröva och pröva igen.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Externa ”expertråd”
för nya utmaningar

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Inbjudna profiler med bred representation i 
staden utmanar museets programverksamhet.

Fler perspektiv, öppenhet, fler resurser, 
utmanar, samarbete = roligt!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Människan och objektet, 
en inre resa

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Idén kombinerar en materiell och immateriell 
kulturarvsupplevelse. Besökaren kommer in i 
ett rum med föremål utvalda för reflektion 
kring historia,samtid, framtid. 
 Efter en stund går ljuset ned och immateriell 
kulturarv upplevs i berättelser, sånger, mm. 
Avslut med gemensam reflektion.

Kombination av materiellt och immateriellt 
kulturarv. 
Behovet i vår stressiga samtid att dämpa 
tempot närvara i samtalet och njuta.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Barn visar världen
och samtiden

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Barn i skolan får berätta vad de vill visa om sin 
hemort och sin vardag, genom att visa i bild 
eller föremål på en plats t.ex. ICA där många 
rör sig.

Barn är framtiden och vuxna vill se vad barnen 
gör. Få in lokala näringsidkare.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Ladda batterierna
på ditt museum 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Samtidigt som man laddar sina batterier i 
telefonen kan man ladda in kunskap om 
museets samlingar. Man kan också interagera 
med museet och mellan besökarna.

Innovativ
Den skapar möjlighet till interaktivitet och kan 
ge mer kunskap kring samlingarna samtidigt 
som civilsamhället engageras. Museet blir en 
mötesplats.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Museet säljer ut!

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Urval ur samlingen utlokaliseras tillsammans 
med personal till närmaste köpcentrum en 
lönehelg.

Vi möter allmänheten där allmänheten finns, 
på en oväntad plats. Personliga möten och 
idéutbyte.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Mitt historiska föremål

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Bjud in invånare att visa sitt personliga 
historiska föremål. Vad har det betytt nu och i 
framtiden för mig?

Personligt, känslor, engagemang, berättelser, 
igenkännande, intressant, roligt.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Där det händer

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Museet ska jobba nära invånarna - vara där 
människorna är.

Det mänskliga mötet. Fler berättelse samlas in 
och breddar perspektiven.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Småbarns fantasier

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Småbarn får fantisera om objekten.

Roligt och lärorikt.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Historienyheter

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Sändning av historienyheter som 
nyhetssändning (finns i andra länder).

Nytt sätt att kommunicera historia och 
vetenskap.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Samhällsaktualitet
i samlingarna

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Koppla samhällsaktuell kontext till föremål i 
samlingarna som berättar om förr, olika 
aktuella ämnen i alla tänkbara kanaler.

Interaktivt, når många, hög tillgänglighet, 
skapar dialog och engagemang.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Butiken i fokus

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Butik lyfts som jämlik arena i museets 
verksamhet för dialog, presentation, 
information, väcka nyfikenhet och intresse.

Kort startsträcka för genomförande, högre 
besöksantal, ökad kunskap om omvärlden och 
museet självt, stärkt mötesplats för dialog.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Föremål till folket 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Låna till skolklassen, hyra till firmafest - ta del 
av samlingar som alla gemensamt äger .  
Samarbete mellan olika museer och 
tillgängliggöra samlingar, även trasiga berätta 
en historia. Konservator på express - lär barn 
och andra. 

Inkludering. Gemensam lust o ansvar för 
samlingar. Låna en isbjörn till skolan ... 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Super eko-kitet
för att bygga ditt hus

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Har du tummen mitt i handen? Har du aldrig 
byggt ett hus? Kom till oss på museet och köp 
ditt ekohus.

Museet blir en tydlig samhällsaktör, vi sätter 
ljus på framtidens boende. Huset blir ett objekt 
för att tänka om kring byggnader.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Matlandet Sverige
- då, nu, framtid

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Utforska hur mattraditioner i Sverige har 
utvecklats i dialog med influenser från andra 
länder. Fyra små rätter, pizzasallad, taco... 
Historiskt, nutid och hur blir framtiden?

Mat förenar, aktiverar alla sinnen och väcker 
frågor om hantverk, kreativitet, identitet, 
samhälle och kultur.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Kvarters-workshops

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Museet skapar kvarters-workshops för att 
inkludera fler invånare i dialog om historien 
nutiden och framtiden. Vi breddar vår metod 
för minnen föremål och berättande. Mål: 
bredda publiken och samlingarna. Utveckla nya 
idéer för framtiden. 

Vi utvecklar metoden och temat tillsammans 
med folk i kvarteret

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Collection Open Mic

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Öppen scen som bjuder in besökare och 
influensers att improviseringsberätta om 
museets föremål. 

Museet får mer dynamik i sina 
föremålssamlingar, museet blir en socialt 
hållbar mötesplats och engagerar besökarna i 
museets verksamhet.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Barockprutten

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

En pruttkudde med menyn till en barockfest 
tryckt på.

Alla garvar åt pruttar. Vi kombinerar med en 
konkret förståelse för hur tidigare seklers 
kosthållning påverkade tarmsystemet.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Miljonvandring
bli insatt och utsatt

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vandringar i annorlunda områden på 
annorlunda tider. Bli insatt och utsatt. 
Problematiserande stadsvandringar där olika 
målgrupper möts och löser gemensamma 
utmaningar. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Interaktiv 
samlings-restaurang

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Interaktiv restaurang där man äter 
i/med/tillsammans med samlingen.

Den är social, kul, gott med mat, interaktiv, 
flexibel.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?

59



Museet som vardagsrum

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Genom att utforma museet som vardagsrum på 
olika platser i museets uppdragsområde med 
inkludering och mångfald som ledord 
inspirerar vi invånarna till dialog om då, nu och 
framtiden.

Att alla kan involveras!
Inkluderande!
Möjliggör dialog!
Nya målgrupper!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Dåtid-, samtid- och 
framtidsskolan

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

En sammanslagen skola och 
museum/samlingsmagasin. Undervisning 
utifrån samlingarna, med nutids och  
framtidsperspektiv relaterat till skolämnen och 
läroplan. Lära av historien för att förstå sin 
samtid och förbereda sig för sin framtid!

Vi stärker sammanhållningen i samhället och 
uppfyller och ökar kunskapen om vår historia. 
Vi säkerställer det fortsatta intresset för att 
dokumentera samtiden.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Museibuss

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Besökande buss fylld med föremål och mobila 
samlingar.

Inkluderande, tillgänglig

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Utbilda lokala stadsguider

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Etablera samarbete med invånare i stadsdel. 
Utbilda med hjälp av museets samlingar och 
pedagoger. Berätta och kommunicera om 
samarbetet. Bjud in till lokalhistoriska 
vandringar ledda av lokala guider.

Delaktighet, Personlig utveckling, förankring i 
området, kunskapsuppbyggnad, intresse för 
områdets historia och framtid

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Erbjuda olika aspekter

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Erbjuda olika aspekter/vinklingar på museets 
ämnesområden genom diskussionsforum, 
föreläsningar, vandringar, utställningar, 
allmänna mötesplatser.

Vi når alla!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Framtidsminne- 
generationsmöte på 

museum

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Med utgångspunkt i våra samlingar bjuder vi in 
nyinflyttade o ensamma människor att mötas 
på museet för att umgås, äta gott o samtala 
kring framtidens saker o ting. Vad behövde vi 
för prylar förr? Vad använder vi nu? Vad 
behöver vi i framtiden? Kreativa och praktiska 
inslag med fokus på lust.

Människor som inte känner varandra möts. 
Generationer lär av varandra. Vi skapar 
framtidstro och opinion. Vi genererar nya 
vänner o möten o tänker på miljö-aspekten.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Utveckla Dagens grej

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Museets medarbetare berättar om samlingarna 
i radio och tv/sociala medier under parollen 
Dagens grej med frågeställningar som 
engagerar allmänheten.

Att den når en bred målgrupp.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Historia på stan

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Engagera lokalsamhället, med bl.a. butiker och 
andra aktörer för att berätta och visa stadens 
historia.

Samverkan

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Matresan in i framtiden

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Muséet främjar möte och dialog genom 
matupplevelser: 
-   En matutställning på muséet
-   Folk bidrar med bilder och 3D-skannade
     verktyg och maträtter
-   Mat på restaurangen och mataffären, ät 
     med någon man inte känner
-   Samtal om framtiden kopplad till mat

Alla har en relation till mat! Nya möten!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Museet till/i/på skolan

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Tillsammans med andra museer (regionala, 
läns, statliga) anpassa material som skickas ut 
till skolan för att kunna ingå aktivt i 
undervisningen. Materialet kan anpassas till 
skolplanen och täcka både lokala,  nationella 
och internationella perspektiv. Föremål kan 3d 
printas osv. 

Vi stärker den unga generationen, bygger 
nedifrån, aktiverar olika samlingar, samverkar 
och stärker civilsamhället. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Uppsökande verksamhet

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Museet tar med föremål och 
diskussionsunderlag och åker till bibliotek, 
skolor, köpcentra eller sporthallar där det finns 
chans att träffa nya målgrupper som inte tar sig 
till museet på eget initiativ.

Den är uppsökande, skapar personliga möten, 
stimulerar människors tänkande och sänker 
tröskeln för människor att närma sig museet. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Museichatten 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Chattfunktion för besökare museer emellan. 
Selfies i utställn. Skicka bilder ur samlingarna 
som inspirerar. Diskutera caféets mat m.m.

Skitkul! Oväntade möten, kontakter 
museibesökare  emellan, dela upplevelser, 
sprida information om museet.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Skattjakt

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Alla museets föremål göms ute i samhället (ute, 
inomhus, offentliga platser, hemma hos folk 
osv.). Efter det utlyses en skattjakt för att hitta 
alla föremål, föra tillbaka dem till museet samt 
tillföra en berättelse till föremålet från 
upphittaren. Museet gör en ”nyregistrering”.

Skattjakten skapar engagemang, folk rör på sig, 
träffar andra i sin jakt, ”tvingas” till samarbete, 
lär sig nya saker, tar sig (kanske för första 
gången) till museet när föremålen lämnas in. 
Museet lär sig nytt om föremålen...

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Fun facts som förändrar
och fascinerar 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Ha "fun facts" som huvudstrategi i allt muséet 
gör; utställningar,  programverksamhet,  
kommunikation,  hemsida etc.

Den skapar intresse och lyfter museets kunskap 
& samlingar.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Min, din och vår samling 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Invånare i staden curerar utställningar under 
olika teman,  tillsammans med intendenter, 
pedagoger och annan personal. Utställningarna 
produceras av personer med olika bakgrunder i 
workshopform med fokus på fakta om 
föremålen, emotionellt värde & diskussion om 
hur de påverkar varandra.

Leder till oväntade utställningar och 
diskussioner. 
Demokratiskt. Personer får sin röst hörd. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Traditioner i förändring?

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Traditioner kan krocka med framtidens stora 
frågor och planetens gränser. Frågor om 
migration, klimat etc är tvärvetenskapliga i sin 
karaktär. Genom utställningar och samtal 
väcks frågor och debatt.

Väcker lätt ett engagemang. Debatt.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Samlingsshopen

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Att även i shopen ”sälja” samlingsföremål, för 
att på så sätt se vilka delar av samlingen som 
det finns ett stort intresse för.

Att det är oväntat och helt nytt.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Eatsurfing / ät middag 
hemma hos

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Utställning om mat på museet kombineras med 
samarbete med invitationsdepartementet 

Nya oväntade möten, målgrupper, informella 
samtal.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Forskarskola för unga

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Nationell forskarskola från förskoleklass till 
gymnasium med utgångspunkt i samlingar och 
hur de kan föra dialog med samtiden och 
framtiden.

Kunskapsorienterad
Stärker unga
Nationell spridning
Bildning
Del av det samhällsuppdrag museerna har
Inkluderande 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Kulturell PT

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Museet på platsen samarbetar med lokalt gym 
eller gymkedja OCH dess PT-utbildning. Alla 
som går PT-utbildning får en egen musei-PT 
som förklarar vad kultur och förståelse för det 
förflutna kan göra för livskvaliteten och 
samhällsanknytningen. Medlemskap i gym ger 
även medlemsskap på museum.

Idag finns en stark fitness-trend, inte minst 
bland unga som många gånger inte besöker 
museer. Lite fördomsfullt tror vi att förståelse 
för traditionell bildning och betydelsen av 
kulturupplevelser är svag. Detta ska vi ändra 
på! Alla behöver kultur och kontakt med och 
kunskap om historia. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Vi vill jobba med LJUD 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill jobba med historiska ljud, och återskapa 
historiska ljudmiljöer. 

Det är inkluderande, nytt och pedagogiskt!! 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Taktila möten med 
samlingarna 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Mer rekvisita och remakes som man kan 
känna, klämma och diskutera kring. Allt i 
samlingarna behöver inte skyddas. Även kunna 
köpa hem, låna hem. 

Få använda samlingarna på riktigt. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Aktivitet på plats
där många rör sig

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Att skapa aktiviteter där det rör sig mycket 
människor.

Vi når nya målgrupper 
Vi syns i andra sammanhang
Vi utmanar oss själva
Vi skapar mer dialog

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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”Inte de vanliga platserna”

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Hitta de udda oväntade platserna för en 
(stads?)vandring! Låt invandrarföreningar, 
seniorföreningar, dagis, skolklasser vara med 
och välja platser, miljöer och mål för att 
diskutera och visa sina ”smultronställen”.

Engagerande, oväntat, nya möten, nya platser!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Klä ut sig i samlingarna

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Att få möjlighet att som museibesökare få klä 
ut sig i museets samlingar.

Den är kul, taktil, delaktighet, emotionellt, 
känner historien.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Gallringsmello

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Turnerande gallringsshow där publiken röstar 
på vilka föremål och berättelser som är värda 
att bevaras för framtiden.

Förlorarna skannas digitalt och gallras eller 
adopteras av publiken.

Den involverar publiken i direktkontakt med 
samlingarna och gör samlande och bevarande 
till en angelägenhet för alla!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Musei-filial i köpcentra

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Lokal i det stora lokala köpcentrat.

Möte med många, möte med musei-ovana.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Speakers museum corner

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

En scen/plats i det offentliga rummet som 
möjliggör samtal och dialog. Med hjälp av 
teknik t ex hologram/AR kan den användas för 
att visa, föreläsa, guida eller samtala, av och för 
invånarna.

Tillgängligheten-den kan användas dygnet 
runt. Dialogen. Plattform/forum för alla.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Lär känna ett historiskt yrke

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi har bjudit in yrkespersoner, exempelvis 
sadelmakare och nålbindare, skomakare och 
snickare, till museets magasin. De tittar på 
föremål från magasinen och väljer ut föremål 
som de vill berätta för allmänheten om. Skolor 
bjuds in som lyssnar på personerna som 
berättar om föremålen.

Att den ger förståelse till föremålen och gamla 
yrken.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Idrotten i demokratin

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Belysa och demonstrera idrotts och sports roll 
som samhälls- och demokrati stärkande faktor 
i lokalsamhället.

Det har inte gjorts tidigare och berör massor 
med människor på alla sociala plan. Berör olika 
kulturer och visar på de gemensamma faktorer 
som sammanbinder samhället och människor.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Självhjälpskit för 
framtidsoroliga

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

I vår museibutik ska vi sälja ett kit för dem som 
är oroliga för framtiden. Kitet utgår från våra 
samlingar och uppmuntrar engagemang och 
samarbete genom berättelser om hur 
samhällsutmaningar lösts historiskt. Kitet ska 
vara roligt, pedagogiskt och tas fram i 
samarbete med olika aktörer. 

Det fyller ett behov hos människor att engagera 
sig och känna sammanhang både i samtid, 
dåtid och framtid. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Den folkliga
kritiker-appen

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Besökare får en möjlighet att kritisera och 
kommentera på olika historiska föremål genom 
en app. Kritiken kan andra besökare ta del av. 

Med en digital tjänst, öppen för alla och lätt 
redigerad av personal kan besökare få dela med 
sig av sina idéer och synpunkter på ett 
ostrukturerat sätt.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Tvångsguidning

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Våra guider dyker på inte ont anande personer 
i stadsrummet och erbjuder dem en guidning.

Billig att genomföra. Enkel idé.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Inspiration från hörnen
- föremål & möten

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Använda föremål från samlingarna för att 
mötas kring och få förståelse för att vi 
människor alltid har förflyttat oss, haft 
idéutbyten och utvecklas tillsammans. 

Möten mellan både människor och föremål. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Föremålsstafetten

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Ett föremål ur samlingarna vandrar runt på 
olika museum och museets perspektiv anläggs. 
Medborgare och experter bjuds in för att delta i 
dialog. T.ex. kniv. Användningsområde, 
hantverk, material, som vapen , symbolism, 
vapen, bruksföremål, matlagning. You name it.

Att ett föremål kan vara mycket mer än "bara" 
en artefakt. Många samtalsingångar,  relevant 
för alla, nytt sätt att mötas. Kniven kan berätta 
om matlagning i olika kulturer, brottslighet, 
byggnader, yrken, hantverk, näring. Alltså 
lyfter sh-frågor, historia, aktuella, framtid och 
dåtid. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Samtal där
människor väntar

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Museet arbetar uppsökande där människor 
befinner sig i sin vardag och har tid över, i 
väntan på bussen, i kön på Ica etc. där förs 
samtal om aktuella framtidsfrågor med 
utgångspunkt i historiska bilder och föremål.

Når alla! Oväntade möten i oväntade 
sammanhang. Nya tankebanor.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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”Lunchmacka med pålägg”

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Alla behöver äta lunch. Varför inte göra det på 
vårt museum eller ännu bättre vi kommer ut 
med lunchkorg och några föremål och mycket 
kunskap. Boka oss nu!

Alla äter lunch. Alla vill vara smarta och kloka 
och inspireras. Ingen vill göra samma sak hela 
tiden. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Örebropodden

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi nördar in på det göttigaste i våra samlingar i 
en poddradio, oss kollegor emellan.

Vi talar direkt till historiestudenter, elever, 
lärare. Delar med oss av vår kunskap. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Skapa ditt eget museum

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Kom med en sak eller berättelse på ett givet 
tema till ett pop-up museum någonstans.

Lockar nya, öppen för många idéer och teman, 
nya insikter, möjliggör möten.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Museum i din vardag 

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill ta museet och samlingarna till folket. 
Genom samarbeten med lokala företag och 
verksamheter, ser vi till att göra museet och 
samlingarna tillgängliga för fler. Vi vill nå en 
bredare målgrupp, fler  generationer och nya 
besökare. Med klara riktlinjer kan vi erbjuda 
kunskap till fler.

Att alla är inkluderade. Museets kunskap sprids 
till fler och kanske upptäcks av några nya 
invånare. Det är en hållbar idé Som är 
tillräckligt bred för att implanteras fler gånger 
och med flera olika samarbetspartners. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Det brinner runt knuten!

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Sinnerlig upplevelse av 
temperaturförändringar genom en 
kombination av historiska föremål och 
installation av samtidskonstnär.

Den beror alla, tillgänglig för alla! En sinnlig 
upplevelse som kan nå alla oavsett språk och 
fysiska förutsättningar och kulturell bakgrund.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Dream our future

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Drömhörna i museet. Visning av föremål o 
sköna soffor. Ljud o musik. Besökare 
dagdrömmer med föremålen som 
utgångspunkt. Medskapar utställning om 
framtiden.

Enkelt, billigt, engagerande, inkluderande.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Gratis skolprogram
på ALLA museer

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Fri entréreformen ersätts med att staten ger 
stöd till alla museer i Sverige (ej bara statliga) 
för att göra de pedagogiska programmen gratis 
för alla skolor.

Skolorna når alla barn i Sverige. Detta skulle 
skapa en naturlig koppling mellan museerna 
och skolorna. Skolor och museer finns redan i 
hela Sverige och drivkraften finns redan. Nu 
behövs finansieringen. Mer demokratisk än
”fri entré”-reformen av idag.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Verksamhetsutveckling
med lokalsamhället

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Produktutveckling för museibutik med lokala 
företag och andra intressenter. Ett segment 
med produkter för den mindre plånboken. 
Miljömässigt riktig produktion. 
Produktutveckling för ungdom tillsammans 
med gymnasieskolan genom UF-företag.

Lokal produktion av lokalt kända företag. Den 
lokala förankringen i utveckling och 
produktion stärker relationen mellan museum 
och samhälle. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Udda samtal

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Genom att söka sig ut på udda samtalsplatser 
så som stationer och väntrum ska vi skapa nya 
kreativa dialoger genom personal och 
bild/video för dem som inte besöker eller vill 
besöka ett museum. Mer kunskap åt folket! 

Att vi kommer nå ut till olika målgrupper som 
inte vanligtvis besöker ett museum. Men även 
för att med dialog mellan generationer samt 
grupper kan vi alla lära oss genom en 
multi-kommunikation.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Frisören och museet

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Låt "gubbarna" på parkbänken och 
kommunfullmäktige gå till frisören och berätta 
om sina utmaningar i dagens samhälle. 

Alla sitter still och kan inte göra annat. 
Möjlighet att bli lyssnad på. Nya målgrupper. 
Intendent och museipersonal lyssnar och ger 
historiska perspektiv. Förhoppningsvis går det 
att visa samlingar digitalt och live hos frisören 
som en samtalsöppnare. 

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Bjud in komiker till utvalda muséer och ge dem 
20 minuter att förbereda en roast på muséets 
samling, för att sedan öppna upp och bjuda in 
till en roast-guidning runt museet.

Vem vill inte se när Svergies dammiga kungar 
blir sågade för sina klädval!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Grilla dem på bål!



Museumstafett -museum 
sammankopplas

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Koppla samman Sveriges museer genom 
turnéer där olika teman och föremål gestaltas, 
främja lärande, kunskapande och bildning. 
Även en digital samordnande plattform är en 
del.

Samlar museisverige
Många engagerade
Möjligheten till kunskapsutbyte och att lära av 
varandra - kollegialt lärande
Alla kan bidra
Tillgängligt för besökaren
Ekonomisk vinning på sikt

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?



Mat: Från arkiv
till allas bord

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Matlagning som förenar människor från olika 
åldrar och olika kulturer. Recept från arkiv 
dammas av och lagas gemensamt i skolornas 
hemkunskapskök. Eftersom vi använder gamla 
lokala recept kopplas hållbarhet och 
klimatfrågan till projektet.

Mat engagerar, mat är lustfyllt. Alla kan vara 
med. Vi lär oss av varandra, med varandra och 
av historien.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?



Praktikanter för ökad dialog

IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Systematisk och genomarbetad modell för att 
ta in praktikanter och prao löpande och få hjälp 
med utveckling och input.

Realiserbart
Bygger på dialog
Kan jobba uppsökande och uppmuntra 
områden, skolor söka praktik och prao..
Vi utvecklar en struktur som redan finns, 
arbetsplatser bör erbjuda prao- och 
praktikplatser

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?



IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Upplysningskampanj om historien bakom känd 
“svensk mat” i form av utskrivna etiketter som 
sätts på produkter i matbutikerna i en mycket 
olaglig gerillakampanj.

Kanske lite farligt, men kan absolut bidra till 
många väldigt intressanta samtal.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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“Svensk mat”



IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Skapa replikor på utvalda objekt i museet som 
man kan köpa som heminredning

Inredning har aldrig varit större!

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Gammalt & nytt



IDÉN BLIR EN SUCCÉ FÖR ATT...

KORT BESKRIVNING AV IDÉN

UPPFYLLDA IDÉKRITERIER

Vi vill flytta ut museernas föremål i staden för 
att komma närmre människor, genom att flytta 
ut föremålen ur museerna så blir de folkets på 
riktigt!

Skapa större tillgänglighet och kunskap om 
föremålen som genererar nyfikenhet på 
kunskap.

Innovativ / ny idé

Bidrar till fler besök/interaktioner

Skapar dialog över gränser

Attraherar de som inte går på museum

Hur skulle vi kunna använda museet och 
samlingarna för att inspirera invånarna till 
dialog om framtiden?
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Flytta ut



Stort tack!

Sveriges Museer | sverigesmuseer.se

Sofia Embrén
070-870 43 06 | sofia.embren@sverigesmuseer.se

Kontakta oss gärna!

Fantastic Studios | fantasticstudios.com

Jonas Boutani Werner
070-218 78 09 | jonas@fantasticstudios.com 

Tyra Willén
070-432 55 31 | tyra@fantasticstudios.com

Tack för 
alla idéer!
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