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Vision

Vi är det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv 
och skapar dialog kring historia, samtid och framtid. 

ÖVertygelse

Att tillvarata, utveckla och förmedla kunskap om kulturarvet är 
avgörande för en god samhällsutveckling.

Verksamhetsidé

Vi söker, utvecklar och förmedlar angelägen kunskap om det regionala 
kulturarvet, tillsammans med länsinvånare och andra aktörer. 
Vår kunskap bidrar till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en 
hållbar samhällsutveckling.

PersPektiV

Stockholms läns museum sätter människan i centrum för verksamheten. 
Vi erbjuder perspektiv på samtiden utifrån länets historia, kulturmiljöer, 
konst och hemslöjd. Vi bidrar till reflektion och debatt i aktuella samhälls-
frågor, särskilt vad gäller kulturarvets betydelse idag och för framtiden. 

Våra verksamheter är kunskapsrika, uppmuntrar till deltagande och 
blandar upplevelse med lärande. 

Stockholms läns museum följer de nationella kulturpolitiska målen, 
vilket innebär att vi verkar för att:

- Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och 
  till att utveckla sina skapande förmågor.
- Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
- Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
- Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
  särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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1.  Inledning

1.1.  Om Stiftelsen Stockholms läns museum
Stiftelsen Stockholms läns museum bildades 1982 av Stockholms läns landsting, Stockholms 
läns hembygdsförbund, Stockholms stad, Norrtälje, Södertälje och Sigtuna kommuner. Sedan 
2005 är verksamheten lokaliserad till Dieselverkstaden i Sickla, Nacka kommun. Stockholms läns 
landstings är huvudfinansiär medan en mindre del av verksamheten finansieras av staten genom 
ett årligt ekonomiskt stöd från Statens kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Museets 
uppdragsverksamhet är självfinansierad, med intäkter från externa konsultuppdrag inom kultur-
miljöområdet. 

Museet har som vision att utgöra ett självklart kunskapsnav för länsinvånarnas kulturarv och 
skapa dialog kring historia, samtid och framtid. Verksamheten är i stor utsträckning uppsökande 
där kunskap om det regionala kulturarvet söks, utvecklas och förmedlas tillsammans med läns-
invånare och andra aktörer. I det dagliga arbetet tar vi del av en mångfald av minnen, framtids-
drömmar och perspektiv som tillsammans bidrar till verksamhetens innehåll. 

I våra publika lokaler hittar man vår basutställning om länet och dess utveckling. Här visar vi 
också egna eller tillfälligt inlånade utställningar med koppling till museets verksamhetsområ-
den. I vår butik och café kan man ta en kopp kaffe, köpa böcker, skivor eller andra varor. Inom 
programverksamheten arrangerar vi föreläsningar och seminarier på olika teman. I slöjdrummet 
hålls kurser i olika material och slöjdtekniker för barn, unga och andra intresserade.
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Museet har stora fotografiska samlingar men saknar egna samlingar av föremål och konst. Vår 
kunskapsutveckling utgår istället från länets fysiska och immateriella kulturarv, i form av till ex-
empel fornlämningar, bebyggelse, konst och berättelser.  Inom vår pedagogiska verksamhet riktad 
mot barn och unga möter vi elever ute i länets skolor. Med olika pedagogiska program diskuterar 
och problematiserar vi länets utveckling och samtid utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.

Vi fungerar också som ett stöd och remissinstans för myndigheter, kommuner, hembygdsrörelsen 
och andra föreningar samt för enskilda i frågor som rör länets kulturarv. Det kan till exem-
pel röra sig om yttranden eller rådgivning i samband med översiktsplaner eller byggnationer, 
besiktningar av nyfunna fornlämningar eller byggnadsvårdsrådgivning. Vid museet finns också 
länshemslöjdskonsulenterna som på olika sätt arbetar för att främja hemslöjden i länet.

På konsultbasis åtar sig museet att utföra uppdrag inom den konkurrensutsatta delen av kultur-
miljövården för till exempel kommuner, företag och privatpersoner. Uppdragen omfattar bland 
annat arkeologiska utredningar och undersökningar, dokumentation och inventeringar av bebyg-
gelse, yttranden rörande bygglovsärenden eller framtagande av underlag vid kommunal plane-
ring. Uppdragsverksamheten möjliggör för museet att upprätthålla en hög och bred kompetens 
och utveckla viktiga nätverk och samarbeten. Verksamheten är självfinansierad och eventuella 
överskott återinvesteras oavkortat i verksamheten.

Basen för all verksamhet vid ett museum utgörs av kunskap. Genom att utveckla ny kunskap om 
länets kulturarv utifrån en mångfald av perspektiv skapar vi nya möjligheter att förstå oss själva 
och vår samtid. Forskning och dokumentation vid museet sker dels inom ramen för den anslagsfi-
nansierade verksamheten men också med stöd av tillfälliga bidrag och genom samarbeten. 

Av ovan kortfattade beskrivning av museet framgår att verksamheten är mångfacetterad. 
Utifrån olika ämnesområden, metoder och finansieringsformer finns dock ett gemensamt över-
gripande mål – att verka för att det regionala kulturarvet brukas och tillvaratas för en hållbar 
samhällsutveckling.  

1.2.  Museets uppdrag och målgrupper
Stiftelsens stadgar reglerar övergripande verksamhetens innehåll. I stadgarna står att museet 
ska bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation samt utåtriktad verksamhet inom kultur-
minnesvården och museiverksamhet i hela länet. 

Utöver detta ställer även Stockholms läns landsting, i egenskap av museets huvudsakliga finan-
siär, krav på verksamhetens inriktning. Museet ska enligt landstinget samla in, tillvarata och 
förmedla kunskap inom museets verksamhetsområden samt bedriva forskning. 

Målgrupp för verksamheten är länsinvånarna, med ett särskilt fokus på barn och unga samt 
grupper inom vård och äldreomsorg.

De aktuella riktlinjerna för museets verksamhet presenteras i tre- respektive ettåriga verksam-
hetsplaner. För perioden 2015-2017 så har planerna justerats till såväl form som innehåll i för-
hållande till föregående planperioder. Syftet har varit att öka förståelsen och medvetenheten om 
museets syften och mål både internt och externt. Av samma anledning presenteras de tre- och 
ettåriga planerna denna gång i ett gemensamt dokument, eftersom de årliga aktiviteterna direkt 
relaterar till den treåriga planens innehåll.  

Innehållsmässigt har planerna ett ökat fokus på verksamhetens faktiska innehåll – vad vi gör och 
ska göra.  Mer övergripande förutsättningar för verksamheten, till exempel kärnvärden och vär-
degrunder som tidigare presenterades i verksamhetsplanerna, återfinns från och med nu i andra 
styrdokument. På detta sätt hoppas vi att presentationen av museets arbete ska bli tydligare 
och mer tillgängligt.

I kapitel 2 presenteras verksamhetsplanen för perioden 2015-2017. I kapitel 3 redovisas målen 
för verksamheten det aktuella året. Kapitel 3 uppdateras således årsvis under den aktuella 
treårsperioden.
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2. Verksamhetsplan 2015-2017

2.1.  Organisation
Museet är organiserat enligt ovanstående schema, med fyra separata enheter under en styrel-
se och museichef. Museichefen är även chef för den administrativa enheten. Ledningsgruppen 
utgörs av museichefen, enhetscheferna och kommunikatören.

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska eventuella behov av justeringar av organisationen utredas för att denna   
  på bästa sätt ska svara mot verksamhetens behov. 

 
ledningsgrupp

 
Museichef

 
Styrelse

 Ordförande-
beredning

Länshemslöjdskonsulenterna 

• Konsulenter
• Kursadministration

lhK
 

Publika enheten
 

•	 Utställningar
•  Pedagogik
•  Teknik/vaktmästeri
•  Butik
•  Säkerhet

Pe 

Administrativa 
enheten

• Personal
•  IT
•  Kommunikation
•  Formgivning

ADM eKD

Enheten för dokumenta-
tion och kulturmiljö

• Arkeologi
•  Bebyggelse
•  Etnologi
•  Kulturhistoria
•  Bild och foto
•  Uppdragsverksamhet

organisationsplan 
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2.2.  Utställningar och programverksamhet 
Museets egenproducerade utställningar ska förmedla angelägen och vetenskapligt förankrad 
kunskap om det regionala kulturarvet i syfte att detta brukas och tillvaratas. Inom den förmed-
lande delen av verksamheten ska eftersträvas att belysa samtids- och framtidsfrågor ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Produktionsprocessen ska präglas av dialog och delaktighet med 
museets målgrupper och sammantaget spegla en mångfald av perspektiv. Inlånade utställningar 
ska ha relevans för regionen och för museets verksamhetsområden.

Museets programverksamhet omfattar till exempel föredrag, guidningar och seminarier som 
genomförs tematiskt eller fristående. Ofta är programverksamheten kopplad till aktuella ut-
ställningar men bedrivs också vid sidan av dessa. Programverksamheten innebär möjligheter att 
väcka intresse för aktuella frågor som rör länets kulturarv och på detta sätt öka och bredda vår 
publik. Till skillnad från utställningsverksamheten krävs här inte så lång framförhållning, vilket 
möjliggör att med kort varsel lyfta fram trender, kommentera aktuella händelser och belysa 
angelägna samhällsfrågor.
 
Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska en utvecklingsplan för förnyelse av museets basutställning tas 
  fram och implementeras. 
- Under perioden ska antalet besökare till museibyggnaden öka med 20%. 

2.3.  Pedagogik
Stockholms läns museum har sedan 1990-talet utarbetat en egen och unik museipedagogisk 
modell anpassad för länets behov och museets resurser. Övergripande innebär pedagogiken att 
de som möter museets pedagoger ska få redskap för reflektion och inspiration till eget skapande, 
där förmedlingen av kunskap sker i dialog med publiken utifrån deras förkunskaper. Metoden 
syftar således till att öka lusten att på egen hand utforska, undersöka, ifrågasätta och utmana. 
Det unika med pedagogiken är att den är uppsökande och bedrivs i dialog med eleverna i deras 
närmiljö. Stockholms läns museums pedagogik finns beskriven i dokumentet Museipedagogiskt 
programförklaring.

Merparten av den pedagogiska verksamheten är riktad mot barn och unga och den primära 
målgruppen är elever i grundskolan. Museet erbjuder flera olika pedagogiska program för skolan 
med utgångspunkt i ämnesområdena arkeologi, konst och bebyggelse. 

Pedagogiken riktar sig också mot grupper inom vård och omsorg, inom ramarna för lands-
tingets satsning Kultur i vården.

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska ett nytt pedagogiskt program med rubriken Hur skapas historia? ut-
  vecklas och implementeras. Programmet ska rikta sig mot högstadieelever och syftet är att 
  eleverna ska få förståelse för att det inte bara finns en historia utan många historier och på  
  så sätt få en fördjupad syn på hur historia skapas och dess roll i samhället.
- Programmet Husen runt knuten som utvecklades under 2014 kommer under perioden att       
  marknadsföras och erbjudas skolor i hela länet. 
- Under perioden ska vi sträva efter att årligen nå mellan 100 och 150 klasser samt sträva   
  efter att nå spridning i länets kommuner.
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2.4.  Konst
Konstverksamheten i Stockholms län är omfattande med en stor mängd offentliga och privata 
aktörer. Museet fokuserar på länets offentliga konst då denna utgör en del av den offentliga 
kulturmiljön och därmed naturligt knyter an till museets övriga uppdrag. 

Syftet med museets konstverksamhet är att förmedla kunskap, tillgängliggöra och väcka intresse 
för länets rika samling av offentlig konst. Målsättningen är att länsinvånarna i ökad utsträckning 
ska uppmärksamma och berikas av den konst som finns omkring dem, där de bor och där de arbetar.

Information om offentlig konst är många gånger svårtillgänglig. Här fyller museets webbsidor, 
Upptäck konsten, en viktig funktion som informationsbank. Arbetet med den offentliga konst-
en sker också inom ramarna för utställnings- och programverksamheten, inom pedagogiken och 
via webben. 

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska ett nätverk utvecklas och etableras för länets konsthallar i syfte att 
  utbyta erfarenheter, underlätta gemensamma satsningar och på sikt ta fram en gemensam 
  marknadsföring för att få fler personer att upptäcka länets rika konstutbud. 
- Under perioden ska Upptäck konsten kompletteras och utökas med 30 offentliga konstverk.
- Under perioden ska vi ta fram ljudfiler till ett antal konstverk där konstnärernas själva berät-
  tar om sina verk. Syftet är att öka intresset för den offentliga konsten och även öka tillgäng-
  ligheten till densamma. 

2.5.  Kulturmiljövård
Fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är skyddade enligt lag, 
huvudsakligen genom Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen. Ansvaret för att lagskyddet 
efterföljs vilar på länsstyrelserna. Utöver länsstyrelsen är Stockholms läns museum den enda 
övriga offentliga aktören inom den regionala kulturmiljövården. Museet fungerar därmed delvis 
som ett komplement till länsstyrelsen för länsinvånarna i frågor som rör länets kulturmiljöer, med 
den skillnaden att museet saknar myndighetsansvar. Vi arbetar också utifrån andra strategier 
och utifrån en bredare ämneskompetens än vad länsstyrelsen gör. 

Den övergripande målsättningen för museets kulturmiljövårdsarbete är att verka för att länets 
kulturarv tillvaratas och brukas som en resurs för samhällsutvecklingen. Med utgångspunkt från 
kompetensområdena arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturhistoria, etnologi, slöjd 
och konst är museet ett stöd och en resurs för alla som brukar, påverkar eller har frågor om 
länets kulturmiljöer. Genom informationsinsatser och praktisk rådgivning kan värdet av länets 
kulturarv lyftas fram och tillgängliggöras.

Kulturmiljöarbetet i Sverige bedrivs sedan 1990-talet dels med offentliga medel, dels inom 
ramen för en kommersiell uppdragsverksamhet. Från och med den 1 januari 2015 är ekonomierna 
för de olika verksamhetsdelarna inom museet tydligt separerade. På detta sätt har vi synlig-
gjort gränsen mellan vad som utgör museets offentliga uppdrag och vad som erbjuds i form av 
konsulttjänster. 

En viktig del av det offentliga kulturmiljöarbetet består av informationsspridning och kommuni-
kation med länsinvånarna rörande länets kulturmiljöer. Museet får dagligen frågor som rör länets 
kulturarv och har ambitionen att svara på allt. Många frågor rör byggnadsvård och museet har 
för detta utarbetat sidor om byggnadsvård som nås via museets hemsida. De innehåller råd och 
artiklar för den som vill veta mer om exempelvis lämpliga material, restaureringstekniker och 
underhåll av äldre byggander. Denna del av länsmuseets webb är en av de mest besökta i landet 
av detta slag. 

En central samverkanspart för kulturmiljöarbetet utgörs av länets kommuner som ofta behöver 
stöd i kulturmiljöfrågor – inte minst de kommuner som saknar egen kompetens inom området. 
För att museets kunskaper om kulturarvet och kulturmiljöerna till fullo ska kunna beaktas och 
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utgöra en resurs inom den fysiska planeringen är det viktigt att dessa frågor lyfts tidigt i de 
regionala och kommunala planprocesserna. Här har länsstyrelsen och länsmuseet delvis olika
roller. Länsstyrelsen har en skyldighet att svara på samtliga remisser rörande kommunala plan-
arbeten, såväl översiktplaner som detaljplaner, medan museet har en friare roll att själv ta ställ-
ning till vilka remisser som ska besvaras. Från och med 2015 fokuserar museet i första hand på 
att övervaka mer övergripande planarbeten, exempelvis kommunala översiktsplaner. Arbetet 
utvärderas och rapporteras löpande tillsammans med länsstyrelsen för att i samverkan upp-
rätthålla en väl fungerande regional omvärldsbevakning inom kulturmiljöområdet. En utvecklad 
samverkan mellan museet och länsstyrelsen förväntas bidra till ökade möjligheter att tillvarata 
kulturmiljövårdens intressen och till att utveckla fungerande nätverk med regionala och kommu-
nala intressenter inom samhällsplaneringen. 

För att tillsammans med kommunerna föra en löpande dialog om kulturmiljövårdens intressen 
arrangerar museet årligen ett seminarium rubricerat Kommunträffen. Till seminariet inbjuds re-
presentanter från länets samtliga kommuner som på olika sätt verkar inom den kommunala pla-
neringen. Seminariernas innehåll och val av föredragshållare tas fram i dialog med kommunerna 
och syftar till att lyfta problem, erfarenheter och sprida kunskap om hur kulturarvet kan brukas 
som en resurs. Kommunträffarna innebär inte bara att museet får träffa kommunrepresentanter 
utan också att dessa får träffa varandra för utbyte av erfarenheter och nätverksbyggande.

Under rubriken Upptäck länet arbetar museet tillsammans med kommuner och andra markägare 
för att tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer som besöksmål. Arbetet bedrivs i samråd och med 
stöd av länsstyrelsen. Konkret omfattar arbetet informationsinsatser i form av skyltning, foldrar, 
information på webben och viss programverksamhet. Till besöksmålen är också kopplat arbetet 
med att tillgänglighetsanpassa besöksmål för funktionsnedsatta.

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska museet i ökad utsträckning fungera som en samverkanspart 
  inom regional planering och inom kommunal översiktsplanering. 
- Under perioden ska besöksmål inom konceptet Upptäck länet finnas i länets 
  samtliga kommuner.
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2.6.  Forskning och dokumentation
Ett museum är i grunden en kunskapsorganisation. Kompetensnivån inom de olika ämnes- och 
verksamhetsområdena är avgörande för kvaliteten av de tjänster och den service som målgrup-
perna erbjuds. Museets kunskapsuppbyggnad utgör därför en del av museets kärnverksamhet, 
med målsättningen att tillvarata, utveckla och förmedla kunskap om länets kulturarv. 

Kunskapsuppbyggnaden omfattar forskningsprocessens alla nivåer, från ren materialinsamling 
och dokumentation till mer avancerad analys av olika källmaterial i syfte att förstå och tolka 
samtiden och historiska processer. Museets forskning och kunskapsuppbyggnad sker huvudsak-
ligen inom ämnesområdena arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturhistoria, etnologi, 
slöjd och konst. Verksamheten finansieras helt eller delvis med egna medel, med tillfälliga externa 
medel och genom samarbeten.

Museet förvaltar ett stort antal bilder från länet som för allmänheten tillgängliggörs digitalt via 
webben. Inom konceptet Samtidsbild samlar museet också in digitalt födda bilder i syfte att tillva-
rata dessa för framtiden. Samtidsbild är också ett verktyg att använda för dialog och kommunika-
tion med länsinvånarna i andra sammanhang, till exempel inom utställningsproduktioner.

För att möjliggöra för länets hembygdsföreningar att digitalisera, tillgängliggöra och långtidslag-
ra kulturhistoriskt värdefulla bild- och arkivsamlingar, har museet i samarbete med Stockholms 
läns hembygdsförbund utvecklat Kollektivt kulturarv. Materialet tillgängliggörs för allmänheten 
via den för länsmuseet, Stockholms stadsmuseum och Stockholms läns hembygdsförbund 
gemensamma webbportalen Kulturarv Stockholm.

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska en policy för forskning och kunskapsuppbyggnad med kriterier 
  för prioriterade forskningsinsatser och tillhörande finansieringsplan tas fram.
- Vid utgången av perioden ska minst en tredjedel av länets hembygdsföreningar 
  ingå i Kollektivt kulturarv.
- Öka antalet besök på webbportalen Kulturarv Stockholm med 30%.

2.7.  Länshemslöjdskonsulenterna
Länshemslöjdskonsulenterna är organiserade som en enhet inom Stockholms läns museum med 
stiftelsen som huvudman. Till skillnad från övrig verksamhet har länshemslöjdkonsulenterna 
även ett separat länskulturuppdrag med uppdrag att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som 
kulturarv och näring med utgångspunkt i tradition och kunskap om hantverkens kreativa möjlig-
heter. I enlighet med landstingets direktiv ska länshemslöjdskonsulenterna:

• Bedriva pedagogisk verksamhet för barn och unga inom hemslöjdens område
• Verka för att utveckla den textila slöjden
• Verka för att utveckla den hårda slöjden
• Främja hemslöjden som näring i länet
•  Verka för en interkulturell förståelse av hemslöjd från olika delar av världen 

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska länshemslöjdskonsulenterna samla och utveckla kunskap rörande 
  näringsfrågor inom slöjd och småskaligt hantverk.
- Vid utgången av perioden ska 3 slöjdnoder (fysiska mötesplatser) ha utvecklats 
  i länet.
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2.8.  Uppdragsverksamheten
Museets uppdragsverksamhet omfattar olika typer av tjänster inom kulturmiljövårdsområdet, 
huvudsakligen med utgångspunkt från ämnesområdena arkeologi, bebyggelsehistoria och bygg-
nadsvård. Uppdragen omfatta bland annat arkeologiska utredningar och undersökningar, 
bebyggelseantikvariska inventeringar och dokumentationer och antikvarisk medverkan i 
samband med ingrepp i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kunderna utgörs av myndigheter, 
kommuner, företag och privatpersoner. Uppdragsverksamheten är självfinansierad och eventuella 
ekonomiska överskott återinvesteras oavkortat i verksamheten. 
Uppdragsverksamhetens villkor inom en konkurrensutsatt marknad ställer specifika krav på 
kompetens och nätverksbyggande. Detta ökar museets möjligheter att bevaka, bearbeta och sprida 
resultaten av egna och andras kulturmiljöarbete i länet. Kompetensen och resultaten av uppdrags-
verksamheten utgör samtidigt en värdefull intern kunskapsresurs för museet att anlita för exem-
pelvis utställnings- och programverksamhet eller för forskning och kunskapsuppbyggnad.

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska museet i ökad utsträckning anlitas för mer omfattande och 
  komplexa uppdrag.
- Under perioden ska museets totala uppdragsvolym växa, med en ökad ekonomisk 
  omsättning inom såväl det arkeologiska som bebyggelseantikvariska området. 
  Uppdragsvolymen ska under perioden öka med 35%.
- Under perioden ska en plan tas fram och implementeras för att, inom uppdrags-
  verksamhetens ekonomiska ramar, reglera årliga avsättningar för forskning 
  och förmedling.

 

2.9.  Kommunikation
Det externa kommunikativa arbetet syftar till att öka kännedomen om museet, i första hand 
bland museets målgrupper. Arbetet bedrivs i syfte att skapa delaktighet, tydliggöra museets 
profil och för att göra museet mer känt.

Museets webbplats är en viktig kommunikationskanal och fyller en central funktion i den 
förmedlande verksamheten, liksom övriga digitala och sociala medier.

Utveckling 2015-2017
- Under perioden ska museets webbplats ses över och utvecklas vad gäller struktur, 
  formgivning och tillgänglighet.
- Under perioden ska en manual tas fram och implementeras för museets grafiska profil.
- Under perioden ska nya kanaler för kommunikation utvecklas med museets målgrupper, 
  till exempel målgruppsanpassade bloggar.
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3. Verksamhetsplan 2015 

3.1.  Inledning
Den årliga verksamhetsplanen utgår från den ovan presenterade treåriga verksamhetsplanen. 
Nedan anges ett antal för året prioriterade utvecklingsinsatserinsatser. Som en bilaga längst bak 
finner du även en mer detaljerad aktivitetslista med samtliga processer, tillfälliga projekt och 
utvecklingsinsatser för året. 

12
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3.2.  Särskilt prioriterade mål för 2015

nätverk för länets konsthallar
Under året ska ett nätverk för länets konsthallar utvecklas och etableras i syfte att utbyta 
erfarenheter, underlätta gemensamma satsningar och på sikt ta fram en gemensam marknads-
föring för att få fler personer att upptäcka länets rika konstutbud. Målet för 2015 är att ta fram 
en gemensam projektplan som utgör underlag till en ansökan om externt bidrag för marknadsfö-
ringsinsatser hösten 2016. 

hembygd
I samband med hembygdsrörelsens jubileumsår 2015/2016 kommer museet undersöka hem-
bygdsbegreppets innebörd och hembygdsrörelsens betydelse historiskt och idag. Arbetet kom-
mer under året att resultera i en utställning med tillhörande programverksamhet och en skrift. 
Arbetet genomförs i samarbete med länets hembygdsrörelse.

Upptäck länet
År 2014 startade ett tvåårigt projekt i syfte att utveckla museets arbete med historiska be-
söksmål i länet. Projektet syftar till att i samverkan med länets kommuner säkerställa kvalitet 
och upplevelsevärden för respektive besöksmål inom Upptäck länet. Ansvar och rollfördelning 
regleras mellan museet och berörda kommuner i specifika avsiktsförklaringar med tillhörande 
utvecklingsplaner. Arbetet kommer under 2015 bland annat inbegripa produktion av skyltar, 
informationsfoldrar och tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning.

Pedagogik
Under 2015 kommer vi att utveckla ett nytt skolprogram som handlar om historia och om hur 
den skapas. Med hjälp av arkeologiska exempel från länet får eleverna redskap att tänka källkri-
tiskt kring historieskrivande och möjlighet att reflektera över hur historia skapas, används och 
utvecklas. Syftet är att eleverna ska få en förståelse för att det inte bara finns en historia utan 
många olika historier och på sätt få en fördjupad syn på historia och dess roll i samhället. Genom 
programmet får eleverna också en inblick i källkritiskt tänkande utifrån ett museiperspektiv.

länshemslöjdskonsulenterna
Slöjd Stockholm c/o  
Etablera nya noder/mötesplatser för slöjd i länet. Målsättningen är att etablera sam-  
arbete med 1-2 kommuner under 2015.

Kreativa händer i Mälardalen  
Näringsutveckling. Ett regionalt KKN-projekt med dialogseminarier för yrkesverk   
samma slöjdare och småskaliga hantverkare. Målsättning är att genomföra  
1 dialogseminarium inom Stockholms län. 

Open Sloyd initiative  
Ett nationellt projekt för mångfald och interkulturellt arbete i samverkan med Regi   
on Skåne samt Västra Götalandsregionen. Målsättningen är att inventera, kartlägga 
och pröva olika arbetssätt för vidgat deltagande samt genomföra 1-2 fallstudier    
inom länet. 

Kulturskolan 
Hur skulle slöjden kunna fungera som ett alternativ i Kulturskolan? Målsättningen är 
att delta i upphandling och därefter ansvara för ett antal årselevplatser med inriktning   
mot slöjd. 
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Aktivitetsplan
Forskning och utveckling

Kommunikation och publik verksamhet

Uppdragsverksamhet

Organisation

2015
Konsulentverksamhet

BILAGA   -Aktivitetsplan för 2015. 
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Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Allmänt

Skapa en policy för forskning 
och kunskapsutveckling

MC Anslag

Skapa en plan för omvärlds-
bevakning

MC Anslag

Digitalt arkiv - 
Kulturarv  
Stockholm 

Registrering av byggnads- 
inventeringarna

ASN Arbetsmark-
nads-medel

Support och kurser för 
Kollektivt kulturarv

ASN (teknik), 
EB (innehåll)

Anslag

Löpande uppdateringar  
av webbplatsen

ASN Anslag

Service till allmänheten  
rörande arkivmaterial och 
foto (främst digitalt)

ASN/EB Anslag

Arkeologi

Arkeologiskt forsknings-
projekt – Broby bro. 
Genomföra årets under-
sökningar i samarbete 
med SU

LA Anslag/bidrag 
från kommun 

Forskningspublikation för 
Brobacken, Täby

LA Anslag/Söka 
forskningsmedel

Forskningsprojekt om 
medeltida mötesplatser

JR Intäkter/Söka 
forskningsmedel

Bebyggelse

Uppdatering byggnads-
vårdsguiden

Anslag

Etnologi  
- kulturhistoria

Kunskapsuppbyggnad för 
utställningen Hembygd

LR Anslag

Vattenanknutna kultur-
miljöer – bearbetning och 
analys

TM Anslag/söka 
externa medel 
(7:2)

Slöjd Samarbete med Stockholms 
universitet etnologiska institu- 
tionen -seminarieuppsatser 
om slöjd 

CAS Anslag

Inventering av offentlig konst RW Anslag

Forskning och utveckling

   -Aktivitetsplan, forskning och utveckling.   BILAGA

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Allmänt

Skapa en policy för forskning 
och kunskapsutveckling

MC Anslag

Skapa en plan för omvärlds-
bevakning

MC Anslag

Digitalt arkiv - 
Kulturarv Stock-
holm 

Registrering av byggnads- 
inventeringarna

ASN Arbetsmark-
nads-medel

Support och kurser för 
Kollektivt kulturarv

ASN (teknik), 
EB (innehåll)

Anslag

Löpande uppdateringar  
av webbplatsen

ASN Anslag

Service till allmänheten  
rörande arkivmaterial och 
foto (främst digitalt)

ASN/EB Anslag

Arkeologi

Arkeologiskt forsknings-
projekt – Broby bro. 
Genomföra årets under-
sökningar i samarbete 
med SU

LA Anslag/bidrag 
från kommun 

Forskningspublikation för 
Brobacken, Täby

LA Anslag/Söka 
forskningsmedel

Forskningsprojekt om 
medeltida mötesplatser

JR Intäkter/Söka 
forskningsmedel

Bebyggelse

Uppdatering byggnads-
vårdsguiden

Anslag

Etnologi - kultur-
historia

Kunskapsuppbyggnad för 
utställningen Hembygd

LR Anslag

Vattenanknutna kultur-
miljöer – bearbetning och 
analys

TM Anslag/söka 
externa medel 
(7:2)

Slöjd Samarbete med Stockholms 
universitet etnologiska institu- 
tionen -seminarieuppsatser 
om slöjd 

CAS Anslag

Konst

Inventering av offentlig konst RW Anslag

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Allmänt
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MC Anslag
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bevakning
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Digitalt arkiv - 
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Registrering av byggnads- 
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ASN Arbetsmark-
nads-medel

Support och kurser för 
Kollektivt kulturarv

ASN (teknik), 
EB (innehåll)

Anslag

Löpande uppdateringar  
av webbplatsen

ASN Anslag

Service till allmänheten  
rörande arkivmaterial och 
foto (främst digitalt)

ASN/EB Anslag

Arkeologi

Arkeologiskt forsknings-
projekt – Broby bro. 
Genomföra årets under-
sökningar i samarbete 
med SU

LA Anslag/bidrag 
från kommun 

Forskningspublikation för 
Brobacken, Täby

LA Anslag/Söka 
forskningsmedel

Forskningsprojekt om 
medeltida mötesplatser

JR Intäkter/Söka 
forskningsmedel

Bebyggelse

Uppdatering byggnads-
vårdsguiden

Anslag

Etnologi - kultur-
historia

Kunskapsuppbyggnad för 
utställningen Hembygd

LR Anslag

Vattenanknutna kultur-
miljöer – bearbetning och 
analys

TM Anslag/söka 
externa medel 
(7:2)

Slöjd Samarbete med Stockholms 
universitet etnologiska institu- 
tionen -seminarieuppsatser 
om slöjd 

CAS Anslag

Konst Inventering av offentlig konst RW Anslag
Driva nätverk

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Foto

Insamling av bilder till  
Samtidsbild

EB Anslag

Utveckla Samtidsbild till att bli 
en mötesplats för länsinvånar-
na (förtydligas i plan).

EB Anslag

Skapa en insamlingspolicy 
och digitaliseringsplan för de 
fotografiska samlingarna.

EB Anslag
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Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Allmänt

Utveckla arbetet med  
tillgänglighet i utställningar,  
program och projekt  
(lättläst, översättning mm)

AK Anslag

Synliggöra museet och vår 
kompetens för befintliga och 
potentiella samarbetsparter 
genom aktivt deltagande i 
konferenser, seminarier mm.

MC Anslag

Bemötande  
på museet

Öppethållande av museet AK Anslag
Plan för omskapande av 
entrérummet inkl basutställ-
ningen.

RW

Utställningar  
på museet

Egen utställningsproduktion 
1 under 2015: Grafitti

RW Anslag

Egen utställningsproduktion 
2 under 2015: Hembygd

AK Anslag

Planering för utställnings- 
produktioner under 2016

AK Anslag

Ny policy för utställnings- 
verksamheten.

AK Anslag

kommunikation och publik verksamhet

BILAGA   -Aktivitetsplan, kommunikation och publik verksamhet   

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Program  
på museet

Program i anknytning till  
utställningarna

RW/AK Anslag

Ny policy för programverk-
samheten och skapande av 
programgrupp.

RW/AK Anslag

Arkeologiskt seminarium Anslag/Söka 
externa medel 
(7:2)

Bebyggelseseminarium Anslag
Konstseminarium RW Anslag

Program i länet

Visningar av besöksmål  
och konst

AK/RW (konst) Inträdesavgifter

Utreda möjligheter till  
Sloyders in Residence.

MB Anslag

Evenemangsdagar:  
Runrikets dag, Kulturfesti- 
valen, Världens längsta bok-
bord, Arkeologidagen,  
Kulturarvsdagen, Barnens 
dag, Sy- och hantverks- 
mässan, Vävmässan

Hårdslöjdsfestival MB Anslag/externa 
medel söks/ 
deltagaravgifter

Bing och Åström  
– dans på plats  
(samarbete Danskonsulenten)

AK Anslag

Dela kunskap - workshops CAS Anslag

Utbildnings- 
program

Etablera kursverksamheten 
för slöjden i museets lokaler

CAS Anslag

Ny policy för utbildnings- 
programmet för slöjden

CAS Anslag

Slöjdkurser Kursavgifter
Handledarutbildning i slöjd LSÅ Kursavgifter
Fortbildning för pedagoger LSÅ Kursavgifter

Butik och  
reception

Löpande arbete IL Anslag/ 
försäljning

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering
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deltagaravgifter

Bing och Åström  
– dans på plats  
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CAS Anslag

Slöjdkurser Kursavgifter
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Fortbildning för pedagoger LSÅ Kursavgifter

Butik och  
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Butik och  
reception
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forts. Kommunikation och publik verksamhet.

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Pedagogik  
för skolan

Pedagogiska program: 
Konst i skolan,  
Upptäck skulptur,  
Konst på plats,  
Forntiden runt hörnet,  
Upptäck Runriket,  
Husen runt knuten,  
Albertus Pictor, 

Framtagande  
av programmet  
”Hur skapar man historia”

RW/JS Anslag/avgift

Plan för utveckling av  
skolpedagogiskt material  
till webbplatsen. 

JS Anslag

Lärarfokusgrupper används i 
utvecklingen av pedagogisk 
verksamhet.

JS Anslag

Utveckla pedagogiska  
modeller för slöjden  
(Skapande skola,  
Barnen i Hallstavik etc). 

LSÅ Anslag

Deposition av  
miniutstälningar:  
Albertus Pictor,  
Estrid – om vikingatiden

RW/JS Anslag

Deltagande i lärarmässa RW/JS/ Anslag

Kultur i vården

Seniorkultur  
– konst och slöjd

RW/CHH Deltagaravgifter

Seniorkultur:  
nya aktiviteter inom hårdslöjd

MB Anslag

Kultur på recept,  
smärtrehablilitering  
(konstvandring och slöjd)

CAS/RW Projektmedel 
SLL

Bokpubliceringar

Arkeologisk seminariebok LA Anslag/externa 
medel söks (7:2)/
försäljning

Skrift om hembygds- 
rörelsens utveckling

LR Anslag

Kommunikation

Ettårig kommunikationsplan 
för hela verksamheten och 
för projekt, särskild plan för 
att nå skolorna

AH Anslag/Intäkter

Samordning och utveckling 
av museets närvaro i sociala 
och digitala medier

AH Anslag/Intäkter

Underhåll och uppdatering 
med aktuella aktiviteter på 
webben

AH Anslag/Intäkter

Utveckla webbplatsen;  
Sökfunktioner och  
presentationsverktyg,  
visuella tekniker  
(rörlig bild, illustraton mm) 
för att möjliggöra delaktighet/ 
interaktion, aktualitet.  
Teknisk uppdatering.

AH Anslag/Intäkter
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forts. Kommunikation och publik verksamhet.

Uppdragsverksamhet

BILAGA   -Aktivitetsplan, kommunikation och publik verksamhet  och uppdragsverksamhet.

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Kommunikation, 
forts

Implementera varumärket; 
profil, positionering,

budskapsformulering och 
kanalval 
Internt: Internutbildning varu-
märkesorientering. Externt: 
visuell identitet, trycksaker, 
ny webb, synligöra museet 
i Sickla

AH Anslag/Intäkter

Etablera en blogg och  
Youtubekanal för slöjden

AH Anslag

Målgruppsorientering,  
särskilt mot bidragsgivare 
och beslutsfattare, slöjd- och 
konstintressenter. Publik- 
undersökningar, attityd- och 
kännedomsundersökningar. 
Kartläggning intressenter.

AH Anslag/Intäkter

Översyn och anpassning 
av varumärkesplattformen 
i relation till den nya 
utvecklingsplanen

AH Anslag/Intäkter

Marknadsföring

Annonsering, affischering AH Anslag
Marknadsföring av  
uppdragsverksamhet

AH Intäkter

PR

Mediebearbetning AH Anslag/Intäkter
Intern medieträning AH Anslag/Intäkter

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Arkeologi

Arkeologiska  
undersökningar  
(se affärsplan)

RG Intäkter

Bebyggelse

Bebyggelseantikvariska 
uppdrag (se affärsplan)

RG Intäkter

Övrig 
kulturmiljövård

Produktion av  
kunskapsunderlag,  
skyltar, föredrag,  
skyltproduktion  
(se affärsplan)

RG Intäkter
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Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Etnologi  
- kulturhistoria

Främja ge service, råd och 
stöd till offentliga institu-
tioner, näringsliv och civil-
samhället i frågor som rör 
kulturmiljövård 

LR Anslag

Konst

Driva nätverket tillsammans 
med konstansvariga i länet

AK/RW Anslag

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Länshemslöjds- 
konsulenterna

Service och råd  
till allmänheten

CAS Anslag

Främja ge service, råd och 
stöd till offentliga institu- 
tioner, näringsliv och civil-
samhället i frågor som rör 
hård slöjd

MB Anslag

Främja ge service, råd  
och stöd till offentliga  
institutioner, näringsliv och 
civilsamhället i frågor som 
rör textil slöjd

CHH Anslag

Främja ge service, råd  
och stöd till offentliga  
institutioner, näringsliv och 
civilsamhället i frågor som 
rör internationell slöjd

CAS Anslag

Främja ge service, råd och 
stöd till offentliga institutio-
ner, näringsliv och civilsam-
hället i frågor som rör av 
slöjd för barn och unga

LSÅ Anslag

Helylle – utveckla närings- 
verksamheten inom  
ullhantverket

CHH Söka externa 
medel

Näringsprojekt (5-län) CAS Anslag/SLL
Etablering och stöd till  
slöjdklubbar

LSÅ Anslag

Etablera samarbete  
- Slöjd Stockholm c/o  
– nya noder för slöjd i länet

CAS Anslag

Hållbart storstadsliv  
– samarbetsprojekt  
med Stadsmissionen

CAS Söka externa 
medel

Arkeologi

Främja ge service, råd  
och stöd till offentliga  
institutioner, näringsliv och 
civilsamhället i frågor som 
rör kulturmiljövård

LA Anslag

Bebyggelse

Främja ge service, råd och 
stöd till offentliga institu-
tioner, näringsliv och civil-
samhället i frågor som rör 
kulturmiljövård

AU Anslag

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Allmänt

Stöd och råd till  
kommunerna i vård,  
tillgänglighet och information 
om besöksmål  
(Upptäck länet)

Anslag/ 
Söka externa 
medel (7:2)/ 
kommunerna

Prioritering och översyn  
av standarden på de  
besöksmål (Upptäck länet) 
museet är delaktiga i,  
år 2 av 2

Anslag/Söka 
externa medel 
(7:2)

Samarbetsprojekt med 
Unstraight Museum 
för att uppmärksamma 
hbtq-platser i länet

EB/AK/JS Anslag/söka 
externa medel 
(7:2)

konsulentverksamhet

   -Aktivitetsplan, konsulentverksamhet.  BILAGA

Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Länshemslöjds- 
konsulenterna

Service och råd  
till allmänheten

CAS Anslag

Främja ge service, råd och 
stöd till offentliga institu- 
tioner, näringsliv och civil-
samhället i frågor som rör 
hård slöjd

MB Anslag

Främja ge service, råd  
och stöd till offentliga  
institutioner, näringsliv och 
civilsamhället i frågor som 
rör textil slöjd

CHH Anslag

Främja ge service, råd  
och stöd till offentliga  
institutioner, näringsliv och 
civilsamhället i frågor som 
rör internationell slöjd

CAS Anslag

Främja ge service, råd och 
stöd till offentliga institutio-
ner, näringsliv och civilsam-
hället i frågor som rör av 
slöjd för barn och unga

LSÅ Anslag

Helylle – utveckla närings- 
verksamheten inom  
ullhantverket

CHH Söka externa 
medel

Näringsprojekt (5-län) CAS Anslag/SLL
Etablering och stöd till  
slöjdklubbar

LSÅ Anslag

Etablera samarbete  
- Slöjd Stockholm co  
– nya noder för slöjd i länet

CAS Anslag

Hållbart storstadsliv  
– samarbetsprojekt  
med Stadsmissionen

CAS Söka externa 
medel

Arkeologi

Främja ge service, råd  
och stöd till offentliga  
institutioner, näringsliv och 
civilsamhället i frågor som 
rör kulturmiljövård

LA Anslag

Bebyggelse

Främja ge service, råd och 
stöd till offentliga institu-
tioner, näringsliv och civil-
samhället i frågor som rör 
kulturmiljövård

AU Anslag

Kreativa händer i Mälardalen
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Arbetsområde Utvecklingsinsats Process Projekt Ansvarig Finansiering

Allmänt

Miljöcertifiering enligt ISO 
14001

MC Anslag/Intäkter

Verksamhets- 
planering

Årlig uppdatering av  
verksamhetsplanen

MC Anslag/Intäkter

Arbetsplats- 
utveckling

Implementering av plan  
för arbetsplatsutveckling

MC Anslag/Intäkter

Kompetens- 
utveckling

Kompetens- 
utvecklingsplan

MC Anslag/Intäkter

Satsning på kommunika-
tionsutbildning: 
varumärkesorientering 
medieträning

AH Anslag/Intäkter

Konferenser, seminarier  
och kurser

Enhetscheferna Anslag/Intäkter

Brandutbildning och brand-
övning för alla anställda

IL Anslag/Intäkter

Årligt återkommande 
säkerhetsgenomgång  
och utrymningsövning

IL Anslag/Intäkter

Stödfunktion - adm

Stärka museets adminis-
trativa resurser

MC Anslag/Intäkter

Översyn av det 
administrativa stödet till 
medarbetarna

MC Anslag/Intäkter

Stödfunktion – foto

Internt foto- och filmstöd   
för verksamheten

EB Anslag/Intäkter

Biblioteket Inköp och registrering  
av nya böcker

LR Anslag/Intäkter

Arkivet Intern arkivservice

ASN Anslag/Intäkter

Nytt diarie- och  
arkivsystem,  
uppordning av arkivet

ASN Anslag

Skötsel av bildarkivet EB Anslag/Intäkter

Stödfunktion - IT

Internt IT-stöd (löpande, bi-
drags- och uppdragsprojekt)

ASN Anslag/Intäkter

Drift av Collective Access 
och övriga IT-system

ASN Anslag/Intäkter

Drift av utställningsteknik IL Anslag
Utveckling av Collective 
Access

ASN Anslag/Intäkter

Grafisk formgivning

Löpande stöd till  
verksamheten

JE Anslag/Intäkter

Vaktmästeri

Löpande stöd till  
verksamheten

RW Anslag/Intäkter

organisation

BILAGA   -Aktivitetsplan, organisation.
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Ekonomi

Löpande stöd till  
verksamheten

MC Anslag/Intäkter

Personal- 
administration

Löpande stöd till  
verksamheten

MR Anslag/Intäkter

Kursadministration

Löpande stöd till  
slöjdverksamheten

EG/CAS Anslag

Diariet

Löpande stöd till  
verksamheten

MR

Lokalvård

Löpande underhåll RW Anslag/Intäkter

Larm- och säkerhet

Löpande drift IL Anslag/Intäkter

Personalvård

Löpande MR Anslag/Intäkter

forts. Organisation.

   -Aktivitetsplan, organisation.  BILAGA
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