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Var och ens medvetenhet om att samhällets utveck-
ling går att påverka är grunden för ett fungerande 
demokratiskt samhälle. Med hjälp av historia kan 
man se hur människors handlande, enskilt eller i 
grupp, har format det samhälle vi har idag. Därför kan 
tillgång till historia, genom museers verksamhet, ha 
en avgörande betydelse för en demokratisk medveten-
het hos framför allt unga.

Det är en av utgångspunkterna i det manifest 
som ingår i den strategiska förändringsplan Histo-
ria inspirerar till förändring som Statens historiska 
museer (SHMM) tagit fram under 2013. För att skapa 
delaktighet och medvetenhet har arbetet involverat 
alla medarbetare. Strategiarbetet har såväl utgått ifrån 
de kulturpolitiska målen som det samhälle museerna 
verkar i idag för att ta sikte på de förväntningar som 
vilar på verksamheten i framtiden. 

Andra viktiga vägvisare som anges i manifestet är:
SHMM:s verksamhet ska utgå ifrån alla människors 
lika värde och berätta en mångfacetterad historia. Vi 
kan genom historien visa att kontakter med omvärl-
den skapat det Sverige vi ser idag. Det vi refererar till 
som historia är inte heller en för alltid given historia, 
utan förändras över tid och är beroende på ur vems 
perspektiv och vem som berättar. 

Parallellt med strategiarbetet har beslutet att 
flytta Riksantikvarieämbetets uppdragsarkeologiska 
verksamhet till SHMM präglat en stor del av arbetet 
under 2013. Att infoga den nya verksamheten, som 
i sig är större än SHMM idag, påverkar ett flertal 
verksamhetskritiska processer och kräver både en 
stor arbetsinsats och resurser fram till 2015. Trots 
att sammanslagningen är en stor utmaning för såväl 
SHMM som den uppdragsarkeologiska verksamheten 
ser medarbetarna fram emot den nya myndighet som 
bildas och ser många positiva fördelar med att vara i 
samma organisation.

Under året har arbetet med mänskliga rättigheter 
och kulturarv varit intensivt och SHMM har engage-

Inledning 2013

rat sig i frågorna genom arrangerandet av ett TEDx-
event, deltagande i Mänskliga rättighetsdagarna, 
Almedalsveckan och framför allt genom det egna 
arbetet med JÄMUS-projektet. Mycket uppmärksam-
het har t ex antalogin Att störa homogenitet och till 
den kopplade seminarier fått.

Samskapande och dialog är en viktig målsättning 
för SHMM. För att nå målet och att tillgodose besö-
karnas önskemål har vi under året sjösatt det välre-
nommerade brittiska systemet Visitor 360. Genom 
kontinuerligt utförda och viktade undersökningar 
mäts förutom traditionella parametrar som nöjdhet, 
besöksbeteende och demografi även de aspekter som 
visar vad besökare styrs och motiveras av när de 
väljer kulturella evenemang. 

SHMM har haft mycket nöjda besökare under 
2013. På SHM var inte mindre än 90% nöjda med sitt 
besök och 86% skulle rekommendera ett besök på 
museet. I undersökningen fick besökarna en lista av 
ord från vilken de fick välja vad de associerade med 
SHM och de tre mest valda orden var: välkomnande 
(58%), inspirerande (50%) och fantasifullt (38%). Det 
är ett resultat som sporrar oss att arbeta hårdare med 
att försöka locka en större publik till verksamheten. 
För att skapa bättre synlighet och ett tydligare varu-
märke har både SHMM och SHM en ny grafisk profil 
och ett nytt kommunikationsmanér. För att förbättra 
bemötandet av besökarna samt skapa bättre förut-
sättningar för en stabil ekonomi för myndighetens 
butiker har en ombyggnad av SHM:s entréhall samt 
en omorganisation av besöksservicefunktionen också 
genomförts under 2013. 

SHMM förvaltar en av norra Europas största 
museisamlingar sett till antalet enskilda föremål. Vid 
utgången av 2013 fanns uppskattningsvis 10 630 000 
föremålsposter i myndighetens samling. Samlingen är 
helt unik med föremål som är av stort internationellt 
intresse, men utan väl omhändertagna samlingar 
mister vi själva källan till historien. Föremålen är 
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utgångspunkten för vårt arbete och kommer till 
sin fulla rätt när de möter användare av olika slag. 
 Arbetet med att reda ut ägandeförhållanden i sam-
lingen med Riksantikvarieämbetet, att öka dialogen 
med länsstyrelser, länsmuseer och andra grävande 
aktörer har under året fått positiv effekt. 

I syfte att främja internationellt utbyte och för att 
tillgängliggöra våra unika föremål turnerade utställ-
ningen We Call them Vikings under året i Europa och 
Australien. Utställningen sågs under året av 160 518 
besökare. Efterfrågan på att visa utställningen runt 
om i världen har varit så stor att vi har beslutat att 
producera ytterligare en likadan utställning som 
 öppnar i Barcelona i april 2014. 

Vår samlade bedömning är att myndighetens 
verksamhet har svarat upp väl mot de kulturpolitiska 
målen och trots att det finns tydliga utvecklingsområ-
den inte minst inom samlingsförvaltningen har myn-
digheten med god kvalité uppfyllt målen i instruktion 
och regleringsbrev. Detta har varit möjligt genom 
spännande samarbetsparter och fantastiska medarbe-
tare som jag vill rikta ett stort och varmt tack till! 
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2. Resultatredovisning

2.1 Inledning

Enligt reglerna för resultatredovisning ska myn-
digheten redovisa och kommentera verksamhetens 
resultat i förhållande till de uppgifter som framgår 
av myndighetens instruktion och till vad regeringen 
i förekommande fall särskilt har angivit i reglerings-
brev eller annat beslut. Myndigheten bestämmer själv, 
om inte regeringen har beslutat något annat, om indel-
ningen av resultatredovisningen. En övergripande 
begränsning är att redovisningen främst ska avse hur 
myndighetens väsentliga prestationer har utvecklats 
med avseende på volym och kostnader. Utöver det 
finns också krav på att resultatredovisningen ska vara 
överskådlig och rättvisande. 

2.1.1 Myndighetens uppgifter
Redovisningen av verksamhetens resultat utgår 
från myndighetens uppgifter enligt förordning 
(2007:1180) med instruktion för Statens historiska 
museer (SHMM). SHMM ska enligt instruktionen:

• vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och 
genom nyförvärv berika de samlingar som har 
anförtrotts myndigheten,

• förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarie-
ämbetet beslutar att tillföra myndigheten,

• hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för all-
mänheten samt driva och stödja utställningsverk-
samhet och annan pedagogisk verksamhet,

• lämna information, råd och annan hjälp till regio-
nala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, 
och

• verka för ökad kunskap grundad på forskning och 
samverkan med andra, exempelvis universitet och 
högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verk-
samhetsområde.

Myndigheten ska enligt instruktionen även integrera 
ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv 
samt svara för internationellt och interkulturellt 
utbyte och samarbete. 

SHMM ska enligt regleringsbrevet för 2013:

• utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 
kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag, definiera och redovisa de kva-
litativa aspekterna av verksamhetens resultat,

• redovisa den verksamhet som svarar mot den unga 
publikens behov samt insatser för att öka den unga 
publiken,

• redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsätt-
ning,

• redovisa genomförda insatser och en bedömning 
av resultatet av samverkan med andra myndigheter 
och aktörer, däribland ideella organisationer och 
andra delar av det civila samhället.

SHMM har i sin verksamhet även att förhålla sig till 
de nationella kulturpolitiska målen, vilka är utgångs-
punkten för regeringens kulturpolitik. Målen presen-
terades i propositionen Tid för kultur och beslutades 
av riksdagen i december 2009 (prop. 2009/10:3,bet. 
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). 

2.1.2 Redovisningens indelning och väsentliga 
prestationer
Resultaten av arbetet med myndighetens uppgifter 
enligt instruktion, regleringsbrev och andra beslut 
redovisas integrerat i resultatredovisningen, med 
undantag av barnperspektivet samt myndighetens 
samverkan som redovisas i särskilda avsnitt.

SHMM redovisar verksamheten indelad i tre 
huvudprocesser, vilka även utgör myndighetens resul-
tatområden. Dessa tre processer ger en god bild av 
verksamheten samtidigt som kravet på överskådlighet 
uppfylls.

De tre huvudprocesserna är:

• Samlingsförvaltning

• Publik verksamhet

• Forskning och utveckling

Inom respektive område redovisas ett antal vik-
tiga prestationer och dess kostnader och intäkter. 
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om redovisning av ett brukarperspektiv (publikunder-
sökningar), eller peer-review samt att myndigheten 
gör en självvärdering baserad på relevant information.

Som myndighet har SHMM även den förvalt-
ningspolitiska propositionen Offentlig förvalt-
ning för demokrati, delaktighet och tillväxt (Prop. 
2009/10:175) att förhålla sig till vid redovisning 
av verksamhetens resultat. I propositionen betonas 
betydelsen av att myndigheternas prestationer ska 
svara mot medborgarnas legitima behov och krav 
och har den kvalitet som kan förväntas. Det lyfts 
även fram att det i en förvaltningsmyndighet finns 
vissa aspekter som kan användas för att mäta kvalitet 
i verksamheten. Aspekterna är bl.a. bidragsgivning, 
tillämpning av regelverk och ärendehantering. Det är 
även möjligt att mäta kvalitet i relationerna mellan 
t.ex. en myndighet och medborgarna. Då handlar det 
om hur man uppfattar sig bli bemött och hur lång tid 
olika saker har tagit. 

Att redovisa kvalitet eller kvalitativa aspekter 
i kulturell verksamhet handlar både om mätbara 
och omätbara värden. Begrepp som upplevelser, 

 Redovisningen innehåller även delar som SHMM 
bedömer vara av betydelse att redovisa för att redo-
visningen ska ge en fullständig bild av verksamheten. 

I redovisningen förkortas myndighetens institu-
tioner på följande sätt: Statens historiska museum 
(SHM), Kungliga myntkabinettet (KMK) och Tumba 
bruksmuseum (TBM).

2.1.3 Redovisning av kvalitativa aspekter av 
resultatet
SHMM ska, utöver de generella reglerna för resul-
tatredovisningen, även definiera och redovisa de 
kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. 
Kulturdepartementet upprättade 2013 promemorian 
(Ku2013/969/2013) Stöd för redovisning av kvalita-
tiva aspekter av resultatet, i vilken det bl.a. definieras 
vad redovisningen av kvalitativa aspekter bör inne-
hålla för att uppfylla kriteriet fullt ut. I promemorian 
efterlyses främst en redovisning av det som beteck-
nas som resultatkvalitet och den lyfter fram ett antal 
aspekter som kan användas för att mäta denna. Det 
kan handla om att beslut fattas på ett rättssäkert sätt, 

Foto: Jonas Berggren
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 indikatorer och utvärderingsmetoder vilket också ger 
SHMM ett instrument för att definiera och redovisa 
kvalitet i verksamhetens resultat. Den strategiska 
förändringsplanen gäller dock från 2014 och kommer 
inte att få genomslag i resultatredovisningen för 2013. 
Precis som med verksamheten i övrigt måste arbetet 
med ökad kvalitet vara föremål för ständig utvärde-
ring. Det bör framhållas att arbetet med att utveckla 
SHMM:s verksamhet för att nå en ökad kvalitet 
kommer att fortsätta löpande.

I resultatredovisningen för 2013 har SHMM valt 
att definiera vissa kvalitativa aspekter av verksam-
heten i enlighet med de kriterier som tagits upp i 
Kulturdepartementets ovan nämnda promemoria. 
SHMM:s redovisning utgår från de uppgifter myndig-
heten har i 1§ i instruktionen samt i regleringsbrev för 
2013. Utifrån uppgifterna har ett antal aspekter valts 
ut för att visa på resultatkvalitet i verksamheten. De 
är bl.a. ärendehantering, stickprov, publikundersök-
ningar, enkäter, besöksantal och extern bedömning. 
De flesta av aspekterna har getts en mätpunkt och 
utifrån den har myndigheten bedömt och redovisat 
vad som kan visa på god kvalitet. 

Det är viktigt att betona att SHMM anser att den 
presenterade redovisningen av kvalitativa aspekter 
inte omfattar hela SHMM:s verksamhet. Den kvalita-
tiva redovisningen ger upplysningar om vissa faktorer 
som kan visa på kvalitet i resultatet. En mer rättvi-
sande bild av verksamhetens resultat ges i resultatre-
dovisningen i sin helhet.

Redovisningen av de kvalitativa aspekterna 
på verksamhetens resultat görs under respektive 
 resultat område.

 verkshöjd och erfarenheter är centrala. Att mäta 
den typen av faktorer och omvandla dem till jäm-
förbar data kräver omfattande kartläggning, analys 
och framtagande av indikatorer. Det framhåller 
även Myndigheten för kulturanalys i sin rapport Att 
utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik 
(Rapport 2012:2).

SHMM bedriver en kulturell och mångsidig verk-
samhet och det är enligt myndighetens bedömning 
svårare att definiera kvalitativa aspekter i SHMM:s 
verksamhet än det skulle vara för en traditionell för-
valtningsmyndighet. Användare och besökare (d.v.s. 
omvärlden) är en mycket heterogen grupp människor 
med olika behov, preferenser, förväntningar, erfaren-
heter och kompetenser. Det individuella mötet med 
SHMM:s verksamhet väger tungt när kvalitet ska 
definieras och mätas. För att på ett mer preciserat 
och tillförlitligt sätt fånga upp dessa förväntningar 
och behov har SHMM under 2013 börjat använda 
ett nytt brittiskt instrument för publikundersökning, 
Visitor 360, vilket redovisas i avsnitt 2.4.4. Visitor 
360 ger SHMM, utöver att mäta bl.a. nöjdhet hos 
publiken, stora möjligheter att få veta mer om våra 
användare och vilka deras drivkrafter, behov och krav 
är. Det ger SHMM underlag både för att utveckla 
verksamheten med ett användarperspektiv och för 
att öka kvaliteten i verksamheten. Under 2012–2013 
genomförde SHMM dessutom ett förändringsprojekt 
genom den brittiska metoden Move on Up, vilket har 
lett till en strategisk förändringsplan för hela myndig-
heten, Historia inspirerar till förändring. I föränd-
ringsplanen finns en tydlig struktur där de åtgärder 
SHMM genomför under året är kopplade till effekter, 

2.1.4 Verksamhetens kostnader och intäkter

Översikt – Totala intäkter och kostnader Intäkter (tkr) Kostnader (tkr)
2013 2012 2011 2013 2012 2011

Intäkter av anslag 83 758 84 720 82 986

Övriga intäkter
Resultatområde
Samlingsförvaltning 3 518 4 095 2 656 -25 252 -29 493 -31 068
Publik verksamhet 15 237 13 085 14 270 -72 454 -73 389 -68 811
Forskning och utveckling 6 625 5 770 4 208 -10 229 -9 369 -6 258
Summa 25 380 22 950 21 134
TOTALT 109 138 107 670 104 120 -107 935 -112 251 -106 137

Årets kapitalförändring 1 203 -4 581 -2 017
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Övriga lokalkostnader utgörs av lokalvård (1,3 Mkr), 
underhållsåtgärder (0,6 Mkr) samt avskrivningskost-
nader (0,5 Mkr) för förbättringsutgifter på annans 
fastighet.

Minskningen av hyreskostnaderna hos Statens 
fastighetsverk (-2,3 Mkr) i jämförelse med 2012 är 
huvudsakligen hänförbar till kostnaderna för den 
restskuld till Statens fastighetsverk som uppkommit 
vid utgången av föregående hyresperiod år 2010. 
 Redovisningen av dessa kostnader medförde att 2012 
års kostnader därför blev högre – se även tilläggsupp-
lysningar.

2.2 Lokalkostnader

Lokalkostnaderna 2013 svarar för ca en fjärdedel av 
SHMM:s totala kostnader. Till skillnad från förhållan-
det för många andra myndigheter är dessa kostnader 
påverkbara endast i begränsad omfattning. 
 
Totala lokalkostnader (tkr) 2013 2012 2011
Hyra 22 661 24 941 23 271
El och uppvärmning 373 385 476
Övriga lokalkostnader 2 472 2 277 2 108
 25 506 27 603 25 855
    
Hyreskostnader (tkr) 2013 2012 2011
Hyresvärd    
Statens fastighetsverk 12 366 14 684 13 328
Niterka KB 6 859 6 833 6 609
Riksantikvarieämbetet - 
Svensk Museitjänst

3 436 3 424 3 334

 22 661 24 941 23 271

Foto: Vince Reichard
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Tabell 4. Ej handlagda accessionsärenden SHM

2013 2012

1 190 1 163

För att skapa ett bättre bedömningsunderlag och hitta 
ett mer proaktivt förhållningssätt till accessionen 
genomförde SHM projektet Accessionsåret 2012. 
Projektet utvärderades under 2013 och då framkom 
ett antal faktorer som behöver åtgärdas för att nå 
en accession i balans och rätta till eftersläpningen i 
accessionen. Det handlar bl.a. om den stora mängd 
fyndmaterial där den juridiska tillhörigheten är oklar, 
d.v.s. där vare sig RAÄ eller SHM vet om fyndfördel-
ning eller fyndöverföring har skett. Det gäller även att 
få information om hur stor andelen material är som 
inkommit före det att SHMM började digitalisera sin 
accessionshantering. Utvärderingen visade på vikten 
av att hitta en arbetsform som leder till accession i 
balans samt att material som förvaras på SHM, men 
tillhör andra institutioner, överlämnas till de institu-
tioner som äger materialen. 

Som ett resultat av Accessionsåret 2012 initie-
rade SHM under året ett samarbetsprojekt med RAÄ 
kring 159 fyndärenden där den juridiska hemvisten är 
oklar. Arbetet resulterade i att ägandestatusen för 88 
ärenden fastställdes. SHM kontaktade även samtliga 
institutioner vars fyndmaterial trots fyndfördelning 
förvaras på SHM och det finns nu planer för överläm-
nande med alla institutioner. 

För att ytterligare underlätta accessionsprocessen 
avsatte SHM under året resurser för att konvertera 
de fyndlistor som de grävande institutionerna sänder 
med sina inlämnade fynd. Insatsen fick till resultat att 
sammanlagt 42 föremålslistor motsvarande 43 000 
föremål har förts in i föremålsförvaltningssystemet 
under 2014.

I syfte att förenkla inlämnandet av arkeologiska 
fyndmaterial till SHMM omarbetade myndigheten 
sina anvisningar för inlämning av fynd. De nya anvis-
ningarna skickades ut till alla länsstyrelser och grä-
vande aktörer så att de känner till vilka krav SHMM 
ställer vid inlämnande.

SHMM initierade även ett arbete med att förbättra 
sin omvärldsanalys av uppdragsarkeologin. Analy-
sen ska ge SHMM en uppfattning om det framtida 
inflödet av arkeologiskt material. Om myndigheten på 
ett tidigt stadium får kunskap om vilka  arkeologiska 

2.3 Samlingsförvaltning

I detta avsnitt redovisas resultaten kopplade till 
 SHMM:s uppgift att:

• vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och 
genom nyförvärv berika de samlingar som anför-
trotts myndigheten,

• förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarie-
ämbetet beslutar att tillföra myndigheten.

2.3.1 Hantera accession
Prestationen 2013 inom Hantera accession var mot-
tagande och efterföljande hantering av fynd, över-
förda till SHMM efter beslut av Riksantikvarieämbe-
tet (RAÄ) enligt Kulturmiljölagen (1988:950).

SHMM har en av Nordeuropas största musei-
samlingar. Den omfattar mer än 10 miljoner föremål. 
Samlingens omfång ökar varje år, främst genom 
fyndöverföring som sker företrädesvis till SHM från 
RAÄ. Tillväxt av samlingen sker även genom inköp 
och gåvor, vilket framförallt gäller KMK.

Tabell 1. Antal föremål i SHMM:s samling

2013 2012 2011
ca 10 630 000 ca 10 630 000 ca 10 630 000

Accessionsarbetet vid SHM har under lång tid inte 
hållit samma takt som inflödet, vilket har resulterat 
i en stor eftersläpning i accession och införande av 
föremål i samlingarna. Konsekvensen har blivit att 
antalet föremål som väntar på att accederas har ökat 
för varje år. 

Tabell 3. Avslutade accessioner SHM

2013 2012

29 8

Tabell 2. Antal föremål som tagits emot av SHM genom 
fyndöverföringsbeslut från RAÄ

2013 2012 2011
14 249 9 087 37 303
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Vid SHMM finns tre magasinlokaliseringar, SHM har 
magasin i kvarteret Krubban och i depå Munkhättan i 
Tumba samt KMK:s magasin på Slottsbacken. Bland 
de magasinsinsatser som gjordes under året kan näm-
nas att ett nytt magasin för medeltida träskulptur togs 
i bruk i kvarteret Krubban. Det genomfördes även 
uppordningsinsatser i magasinet med beteckningen 
arkeologiskt trä i depå Munkhättan, vilket medför att 
förvaringen och tillgängligheten förbättrats och blivit 
mer ändamålsenlig. Samtidigt infördes föremålen i 
SHM:s föremålshanteringssystem MIS där de är till-
gängliga via Sök i samlingarna (SiS). Vidare gjordes 
vissa förbättringar avseende arbetsmiljö och hantering 
av fyndbackar i magasinet för arkeologiska fynd i 
depå Munkhättan. 

Under året fördes diskussioner med Svensk Muse-
itjänst (SMT) om klimatet i depå Munkhättan. Det 
gällde förbättringar avseende klimat för de magasin 
som SHMM disponerar och utifrån detta togs det 
fram flera konkreta förbättringsförslag som utgår från 
justeringar av befintlig anläggning. 

SHMM otillfredställande

SHMM tillfredställande

Figur 1. SHMM:s magasinssituation avseende klimat 
sammantaget för myndigheten per kvadratmeter 
magasinsyta och år.
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Det frysrum som 2012 togs i bruk på SHM komplet-
terades med en separat frysbox för infrysning av 
mindre volymer föremål. Frysrummet har använts till 
bl.a. textilier samt SHM:s omfattande osteologiska 
referenssamling. 

Magasinssituationen på KMK är fortsatt god. 
Under året fortsatte genomgången av de systematiska 
samlingarna. En grundlig genomgång och sortering 
av materialet i pappersvalvet påbörjades och kommer 
att fortsätta under 2014.

undersökningar som sker i landet kan SHMM infor-
mera de uppdragsarkeologiska aktörerna om t.ex. 
fyndhantering. Analysen sker främst genom en dialog 
med landets länsstyrelser och att länsstyrelserna sän-
der kopior på sina KML-beslut till SHMM. Arbetet 
med omvärldsanalys bedrivs även inom ramen för 
SHMM:s och RAÄ:s gemensamma regeringsuppdrag 
att utveckla och effektivisera hanteringen av upp-
dragsarkeologiska fynd (Ku2013/1342/KA). Uppdra-
get ska genomföras i samråd med länsstyrelser och 
andra berörda aktörer och syftar till att det arkeolo-
giska systemet långsiktigt ska vara välfungerande 
samt att säkerställa de arkeologiska samlingarnas 
framtida förvaltning. Arbetet påbörjades 2013 och ska 
avslutas i form av en rapport till regeringen i mars 
2015.

KMK har under året utfört ett stort arbete med 
tillväxten av samlingen. En fullständig accession 
vid KMK innefattar bilageskrivning samt utplace-
ring, vilket görs både när fynd och inköp samt gåvor 
tillförs samlingen. Under året inkom 52 accessions-
ärenden, vilket motsvarar 418 föremål och av dessa 
är 295 föremål som inkom genom KML-ärenden. 
Övriga 123 föremål var inköp eller gåvor. Under 2013 
slutfördes 77 accessionsärenden. Det kan nämnas att 
Riksbankens gåva av myntverkets samling (Eskil-
stuna) har uppordnats och registrerats.

Tabell 5. Antal föremål som accederats till KMK  
(som inte är fynd) 

2013 2012
123 169

 
Hantera accession (tkr) 2013 2012
Kostnader -2 279 -3 765
Intäkter av anslag 2 243 2 971
Övriga intäkter 36 839
 
2.3.2 Förvalta samling
Prestationen 2013 inom Förvalta samling var magas-
insinsatser, förbyggande konservering och konserve-
ring, ett nytt myndighetsgemensamt föremålsförvalt-
ningssystem samt verksamhetsskydd.

Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i 
samlingsförvaltningen genomfördes under året fyra 
stickprov vid KMK samt två på SHM för att kontroll-
era ordningen i samlingarna.
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Inom ramen för SHM:s årliga konserveringsbudget 
konserverades ett antal föremål, bl.a. arbetet med den 
medeltida madonnan från Viklau på Gotland. Då upp-
täcktes även en tidigare okänd relikgömma i skulp-
turens huvud. Som ett led i arbetet med att förnya 
medeltidsutställningen genomfördes även konserve-
ringsinsatser på övrigt medeltida skulpturmaterial. 
Insatserna bestod bl.a. av översyn och rengöring, men 
även rena konserveringsinsatser. Även inom ramen 
för We Call them Vikings båda utställningsprojekt 
gjordes viss konservering. 

KMK hade under första hälften av 2013 en metall-
konservator anställd på 40% som ansvarade för den 
löpande översynen och konserveringen av mynt och 
medaljer i samlingarna. Konservatorn utförde även 
tillståndsbedömningar inför utlån till andra museer 
och institutioner. 

Tabell 7. Antal föremål som har rengjorts eller 
 konserverats på KMK

2013 2012

ca 650 ca 1 000

Under året togs det fram ett underlag för en myn-
dighetsgemensam upphandling av ett ramavtal för 
konserveringstjänster och upphandlingen kommer att 
genomföras under 2014. Ramavtalet kommer att inne-
bära en effektivisering av SHMM:s externa konserve-
ring. Avtalet omfattar såväl konservering som arbete 
med tillståndsbedömning, packning och montering. 
SHM inrättade under året en ny konservatortjänst, 
vilket innebär att museet har 3 konservatorstjänster. 
Den nya tjänsten kommer främst att vara inriktad på 
förebyggande konservering. 

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (SFMV) gjorde 
även 2013 konserveringsinsatser för SHMM och 
föremålen placerades efter konservering i SHM:s   
 klimatanpassade magasin. Även det fortsatta samar-
betet mellan SHMM och SFMV diskuterades under 
året, med målet att ett nytt långsiktigt avtal träffas i 
början av 2014.

Tabell 6. Antal föremål som konserverats i Kiruna av SFMV

2013 2012

7 252 9 824

Foto: Katarina Nimmervoll 
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helt nytt system kommer att innebära en stor vinst 
vad det gäller flexibilitet och förvaringsvolym. Delar 
av samlingarna har evakuerats till andra placeringar i 
centralmagasinet i avvaktan på ett nytt system.

En annan utmaning för samlingsförvaltningen inom 
SHM är förutsättningarna att skapa av ett modernt och 
ändamålsenligt textilmagasin i kvarteret Krubban. Det 
nuvarande magasinet motsvarar inte dagens krav på 
funktionalitet, klimatstyrning eller säkerhet. 
 

SHMM har sedan 2009 en myndighetsövergripande 
policy för verksamhetsskydd. Verksamhetsskydd 
definieras som skydd mot hot och risk för medarbe-
tare, besökare, samlingar, information samt byggna-
der, inredning och lös egendom. Den antagna policyn 
anger myndighetens målsättning och grundläggande 
roller och ansvarsområden för verksamhetsskyddet. I 
syfte att samordna arbetet med olika säkerhetsområ-
den samt etablera gemensamma riktlinjer och arbets-
sätt har myndigheten en övergripande säkerhetsgrupp. 
Det genomförs årligen löpande projekt inom ramen 
för myndighetens verksamhetsskydd. 

Tillsammans med 13 museiorganisationer 
genomförde SHMM 2013 en gemensam upphandling 
av bevaknings- och säkerhetstjänster. Syftet var att 
tillsammans få ett bättre avtal genom en samordning 
mellan museer som organisatoriskt främst ligger i 
centrala Stockholm. 

Under året installerades en ny sprinkleranläggning 
i SHM:s lokaler och TBM åtgärdade sitt brandlarm.

Acceptabel

Tillfredställande

Ej aktuella

Ej tillfredställande

Figur 2. SHMM:s säkerhetsnivå i magasin 
och utställningslokaler
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Arbetet med att förbereda upphandlingen av ett nytt 
myndighetsövergripande förmålsförvaltningssystem 
(FFS) intensifierades under 2013. Arbetet omfattade i 
första hand processkartläggning och framtagande av 
kravspecifikation för systemet. Avsikten är att under 
2014 upphandla ett myndighetsgemensamt före-
målsförvaltningssystem som helt ska ersätta de två 
parallella system som idag används inom myndighe-
ten. I avvaktan på det nya systemet används de äldre 
systemen och arbetet med att digitalisera föremål fort-
går. I samband med accession eller annan hantering 
av föremål sker rutinmässigt införande av material i 
databaserna. Det mest systematiska arbetet med att 
föra in föremål i MIS gjordes inom ramen för det s.k. 
Birkaprojektet. 

Under 2013 fördes KMK:s hela samling av 
vågar samt hela samlingen av mynt från Skottland 
in i KMK:s digitala databas Kabinettsviten. Regist-
reringen av plånböcker, börsar och sparbössor gick 
vidare.

Tabell 8. Digitalt sökbara föremålsposter SHMM

Samling 2013 2012 2011

KMK/TBM  48 307 56 201 53 997
SHM 921 870 873 410 865 819
SHMM  970 177 929 611 919 816

Tillväxt 2013 2012 2011

KMK/TBM  652 3569 8 303
SHM 48 460 7 591 110 862
SHMM  49 112 11 160 119 165

SHMM:s arbete med att kvalitetssäkra olika rutiner 
inom samlingsförvaltningen fortgick under året. 
Det innebar framförallt att ta fram planer och poli-
cydokument. Under 2013 handlade arbetet om en 
myndighetsövergripande insamlingspolicy, som ska 
vara vägledande för kommande insamling samt en 
myndighetsövergripande gallringspolicy. SHM arbe-
tar vidare med en förvaltningsplan samt en vård- och 
konserveringsplan, arbetet kommer att fortsätta under 
2014.

En stor utmaning i samlingsförvaltningen under 
året var problematiken med det förvaringssystem som 
finns i SHM:s centralmagasin i kvarteret Krubban. 
Systemet måste bytas ut då det är uttjänt och det finns 
inte längre några möjligheter att underhålla det. Ett 
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Tabell 10. Utdepositioner vid SHMM

Via 2013 2012 2011

via SHM 272 308 317

via KMK  41 44 20

Totalt  313 352 337

Tabell 11. Antal avslutade depositioner SHMM

2013 2012

48 9

KMK genomförde under året ett digitaliseringsarbete 
med Riksbankens medaljsamling. Arbetet med att 
digitalisera plåtmyntssamlingen samt aktiebrevsam-
lingen fortsatte och kommer att pågå även 2014. 

Under 2013 deltog SHMM i arbetet med att 
förmedla kunskap kring samlingarna via Wikipedia. 
Detta gjordes inom ramen för samarbetet mellan 
Centralmuseernas samarbetsråd (CMS) och Wikime-
dia. Totalt producerade SHMM ett tiotal artiklar med 
bildmaterial om skilda ämnen med anknytning till 
samlingarna. Insatser gjordes också för att redigera i 
redan befintliga artiklar.

SHMM arbetade även med att förmedla kunskap 
om samlingen genom olika typer av publikationer. 
Den största insatsen under året var katalogen till We 
Call them Vikings. Katalogen kommer att finnas på de 
museer som utställningen gästar. Även en katalog på 
svenska till den permanenta vikingautställningen på 
SHM producerades.

SHMM:s samlingar användes även i stor utsträck-
ning av forskare och andra som besöker museet för att 
studera föremål. Syftet med besöken var doktorsav-
handlingar, vetenskapliga monografier, vetenskapliga 
artiklar, akademiska uppsatser, populärvetenskapliga 
böcker eller artiklar, utställningar, arkeologiska/oste-
ologiska rapporter samt film- eller TV-produktioner. 
För mer information om myndighetens forskning och 
utveckling hänvisas till avsnitt 2.5.

Tabell 12. Skriftliga förfrågningar till SHMM

Institution 2013 2012 2011
SHM 536 356 587
KMK  136 124 153
SHMM  672 445 740

Förvalta samling (tkr) 2013 2012
Kostnader -14 476 -17 593
Intäkter av anslag 11 247 14 442
Övriga intäkter 3 229 3 151

 
2.3.3 Använda föremål
Prestationen 2013 inom Använda föremål utgjordes 
av insatser som främjar att samlingen blir tillgäng-
lig för externa användare. SHMM:s samlingar är en 
betydande resurs för användare och samhället i stort. 
Samlingarna tillgängliggörs genom utställningar på 
de egna museerna, genom arbetet med den turnerande 
internationella utställningen We Call them Vikings, 
via utlån till andra institutioner i såväl Sverige som i 
andra länder, besök av forskare eller allmänhet i sam-
lingarna samt digital förmedling i olika former.

Inom Använda föremål var för SHM:s del den 
största och viktigaste arbetsinsaten utställningen 
We Call them Vikings. En mycket stor internationell 
efterfrågan på utställningen gjorde att SHM beslu-
tade att producera ytterligare en utställning. De båda 
utställningarna sprider kunskap om museets samling 
men bidrar även till en fördjupad och mer nyanseras 
bild av vikingatiden. Utställningarna drivs som ett 
samarbete mellan Museumspartner (Österrike) och 
SHMM där SHM bidrar med kurirer och sakkunskap 
under turnén. För mer information om utställningarna 
hänvisas till avsnitt 2.4.1.

Utöver We Call them Vikings bidrog SHM till 
utställningar inom och utom landet via utlån. SHMM 
har som ambition att ha en generös utlåningspolicy 
eftersom föremålen då även kan visas i sin regionala 
kontext samt att de på så sätt tillgängliggörs för fler 
användare i hela landet. 

Tabell 9. Utlån vid SHMM

Ärende 2013 2012 2011

Pågående nationella 
 utlåneärenden

283 264 206

Pågående internationella 
utlåneärenden

6 2 8

Antal utlånade föremål 36 193 39 710 13 526
Antal lånande institutioner 210 93 100
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• Antal genomförda accessioner under året. 
Ärendehanteringen inom accessionen är central för 
samlingsförvaltningen och det är viktigt att proces-
sen är såväl rättssäker, som ett stöd för samlings-
förvaltningen samt möjliggör tillgängliggörandet 
av samlingen. Som nämnts i avsnitt 2.3.1 utgörs 
accessionen av flera olika led av handläggning och 
det bör även betonas att accessionen är påverkad 
av processer som SHMM som myndighet inte 
kan styra över. SHMM bedömer att god kvalitet 
uppnås genom att det under året avslutats mer 
än 100 accessioner vid SHM och genomförts 
mer än 50 fullständiga accessioner vid KMK. 
Under året har det genomförts 29 accessioner vid 
SHM. Det innebär att den kvalitativa aspekten 
inte har uppnåtts och bakgrunden till det redovi-
sas i avsnitt 2.3.1. Under året har 77 fullständiga 
accessioner gjorts vid KMK och det visar på att 
verksamheten utförts med god kvalitet.

• Andel föremål av samlingen som förvaras i 
ändamålsenliga magasin. Ändamålsenliga maga-
sin innebär att magasinen är klimatanpassade efter 
den speciella materialkategori som förvaras där. 
Magasinens status är en avgörande faktor för en 
fungerande samlingsförvaltning. SHMM bedö-
mer att god kvalitet uppnås genom att mer än 
80% av föremålen i samlingarna är förvarade i 
ändamålsenliga magasin. Under 2013 var maga-
sinsituationen tillfredsställande till 53% (avse-
ende klimat per kvadratmeter magasinsyta) vilket 
innebär att SHM:s samling inte uppnådde den 
kvalitativa aspektens nivå och det beror bl.a. på 
att ett av de stora magasinen (sten och ben) i depå 
Munkhättan ännu inte har någon tillfredställande 
klimatstyrning. Detta kommer att förändras under 
2014. Det bör dock betonas att SHM:s arbete med 
magasinsutvecklingen i sin helhet genomförs med 
hög ambition och gott resultat. Samtliga föremål i 
KMK:s samlingar har under året förvarats i ända-
målsenliga magasin och visar att verksamheten i 
denna del har god kvalitet.

• Sökbarheten i samlingarna vid stickprovskon-
troll. Stickprov visar att det är ordning och reda i 
samlingarna. SHMM bedömer att god kvalitet 
uppnås genom att sökbarheten vid stickprov-
skontroll är högre än 95%. Vid de två stickprov-
skontroller som gjordes på SHM 2013 uppnåddes 
100% sökbarhet, d.v.s. samtliga föremål fanns 

SHMM:s samlingar efterfrågades under året av olika 
nationella och internationella mediabolag. Den  tyska 
kanalen ARTE, Agaton film samt svensk tv (lokal 
och nationell) och radio besökte myndigheten. I 2013 
års adventskalender på SVT om familjen Heden-
hös användes föremål och montrar som lånats från 
SHM. KMK deltog vid en inspelning av ett inslag på 
TV-programmet Vetenskapens värld.

Arbetet med att sprida kunskapen om samlingarna 
via digitala media har fortgått. Främst genom förbere-
delser för en digital plattform inom ramen för det s.k. 
Birka-projektet. Forskningsprojekt Polysemantiskt 
samlande drivs vidare vid SHM med syfte att bredda 
informationen kring samlingarnas föremål för att på 
sätt göra dem sökbara för fler.

Använda föremål (tkr) 2013 2012
Kostnader -8 497 -8 135
Intäkter av anslag 8 244 8 030
Övriga intäkter 253 105
 
 
2.3.4 Redovisning av kvalitativa aspekter på 
samlingsförvaltningens resultat
SHMM har använt processerna accession, statusen i 
magasinen, att samlingen är förtecknad och ordnad 
samt verksamhetsskydd inom samlingsförvaltningen 
för att redovisa resultatets kvalitativa aspekter:

Foto: Katarina Nimmervoll 
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Myndigheten har arbetat vidare med att skapa 
magasinslösningar som är kostnadseffektiva och som 
tillgodoser samlingens olika krav för att säkerställa ett 
långsiktigt bevarande. En omfattande insats gjordes i 
arbetet med att ta fram ett nytt myndighetsgemensamt 
föremålsförvaltningssystem. Det gjordes även insatser 
för att ta fram olika rutin- och policydokument och 
en upphandling av konserveringstjänster har inletts. 
Insatsernas resultat har bidragit till att höja standarden 
på föremålsförvaltningen, men ytterligare insatser 
finns att göra, det gäller bl.a. kompaktsystemet i 
centralmagasinet samt klimatsförhållandena i vissa 
magasin. 

Det myndighetsövergripande arbetet med verk-
samhetsskyddet har fortsatt enligt plan under 2013 
och bedöms ha utvecklas väl. En sammantagen 
bedömning av säkerhetsnivåerna i såväl magasin som 
utställningslokaler är att de är tillfredsställande.

Genom arbetet med det myndighetsgemensamma 
föremålsförvaltningssystemet skapas förutsättningar 
för en hållbar förvaltning av samlingarna och gör dem 
tillgängliga för en bredare publik. Fortfarande finns 
dock stora behov av aktiva insatser av konservering 
för att säkerhetsställa bevarandet av delar av samling-
arna, framför allt de arkeologiska fyndmaterialen. 

Bedömningen är att SHMM:s samlingar och 
föremål är efterfrågade och uppfattas som angelägna 
av omvärlden. Samlingarna används för att skapa 
berättelser om äldre och nyare tider och för att ge per-
spektiv på samtiden vilket ligger helt i linje med de 
kulturpolitiska målen. SHMM vill arbeta vidare med 
att öka intresset för samlingarna i vidare kretsar och 
välkomnar samskapande kring dem. Där är satsning-
arna på digital tillgänglighet centrala och under 2013 
har SHMM arbetat med strategier för detta.

på rätt plats. Även de stickprovskontroller som 
genomfördes på KMK under året visade 100% 
sökbarhet. Resultatet visar att SHMM:s verksam-
het i denna del har god kvalitet gällande ordning 
och reda i samlingarna.

• Att magasinsytan är tillfredsställande utifrån 
de krav som ställs inom ramen för det syste-
matiska verksamhetsskyddet (se avsnitt 2.3.2). 
Verksamhetsskyddet är en avgörande stödprocess 
för att samlingsförvaltningen ska ha hög kvalitet. 
SHMM bedömer att god kvalitet uppnås genom 
att mer än 90% av magasinsytan uppnår de 
krav verksamhetsskyddet ställer. Av SHMM:s 
magasinsyta uppnår 96,4% av den totala maga-
sinsytan kraven för verksamhetsskyddet och det 
visar på god kvalitet i samlingsförvaltningen.

 
2.3.5 Sammantagen resultatbedömning
SHMM har under 2013 gjort flera insatser som har 
haft positiva effekter för resultatet inom samlingsför-
valtningen. Den sammantagna bedömningen är att 
resultatet inom området är gott. SHMM anser dock 
att resultatet inom Hantera accession är otillfredsstäl-
lande eftersom myndigheten ännu inte har kunnat få 
till stånd en accession i balans. Insatser har genom-
förts för att kunna underlätta accessionen vilket får 
anses som tillfredställande.

Accessionsprocessen vid myndigheten har förbätt-
rats bl.a. genom att i samarbete med RAÄ fastställa 
äldre materials juridiska status, genom att tillföra 
resurser för att hantera inkommande fyndlistor, ökad 
dialog med länsstyrelser och länsmuseer samt genom 
att förtydliga och sprida de anvisningar som finns för 
inlämning av fynd till SHMM. Insatserna kommer 
att underlätta hanteringen av nyinkommet material. 
 RAÄ:s och SHMM:s gemensamma regeringsuppdrag 
är ytterligare ett led i att förbättra accessionsprocessen. 
När det finns en väl fungerande process främjar det 
såväl arbetet inom myndigheten som samhället i stort.
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2.4 Publik verksamhet
I avsnittet Publik verksamhet redovisas resultaten 
kopplade till myndighetens uppgift 

• att hålla ett urval av samlingarna tillgängliga för 
allmänheten samt driva och stödja utställnings-
verksamhet och annan pedagogisk verksamhet.

Dessutom redovisas enligt uppdrag i myndighetens 
regleringsbrev för 2013:

• den verksamhet som svarar mot den unga publikens 
behov av insatser för att öka den unga publiken,

• de åtgärder som vidtagits för att öka tillgänglighe-
ten för personer med funktionsnedsättning. 

2.4.1 Utställningar
Prestationen 2013 inom Utställningar var att pro-
ducera nya utställningar, samt förvalta och utveckla 
befintliga utställningar.

SHMM har i denna redovisning valt att i begrep-
pet basutställning avse utställningar på det egna 
museet avsedd att visas för publik under en längre 
period (mer än 1,5 år) och i begreppet tillfällig 
utställning avse utställningar på det egna museet 
avsedd att visas för publik under en kortare period 
(max 1,5 år) samt i begreppet vandringsutställning 
avse utställningar i huvudsak avsedd för att turnera på 
andra museer än det egna.

Foto: Katarina Nimmervoll 
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alet från slaget om Visby 1361 kommer ställas ut i 
utställningen Massakern vid muren som invigs under 
våren 2014. Utställningen kommer att ha hög grad 
av tillgänglighet genom bl.a. textkoncept som bygger 
på responsiv design i pekskärmar och för smarta 
telefoner. Parallellt tillgängliggörs SHM:s samling 
av kyrklig medeltida konst genom en omarbetning av 
den befintliga utställningen. 

Utställningsprojektet Sveriges ekonomiska his-
toria som påbörjades 2012 på KMK har under året 
vidareutvecklats till ett projekt med fokus på entre-
prenörer och entreprenörskap från historisk tid till 
idag. Utställningen öppnar i mars 2014 med namnet 
Entreprenörskapande. KMK öppnade i november 
2013 en tillfällig fotoutställning, Krisen – En resa i 
globaliseringens ruiner. Utställningen skildrar öde-
lagda städer och regioner som är ett resultat av den 
ekonomiska förändringen i en växande global värld. 

I KMK:s basutställning för medaljkonst kan 
besökarna, från och med 2013, med hjälp av sina 
smarta telefoner eller läsplatta se animeringar, s.k. 
Augmented reality, som gör att föremålen själva talar 
till besökarna. Augmented reality ger fler besökare 
möjlighet att ta till sig historierna kring föremålen 
på ett nytt och spännanande sätt (se även avsnitt 
2.4.6). På KMK gjordes dessutom mindre förnyel-
seinsatser och förbättringar i utställningarna, bl.a. 
en mindre monterutställning som uppmärksammade 
den Lingska gymnastikens 200 års jubileum och som 
visade medaljer och märken ur museets samlingar. 

Utställningar (tkr) 2013 2012
Kostnader -44 369 -45 628
Intäkter av anslag 37 294 35 698
Övriga intäkter 9 067 5 966

2.4.2 Programverksamhet
Prestationen 2013 inom området utgjordes av pro-
gramverksamhet i olika former.

Programverksamheten är en dynamisk del av 
SHMM:s verksamhet och den är i ständig utveckling. 
För att vara relevanta för besökarna genomförs kon-
tinuerliga publikundersökningar för att få veta vilka 
förväntningar och önskemål de har (för mer informa-
tion hänvisas till avsnitt 2.4.4). 

Antalet programpunkter vid SHM ökade något 
under 2013, men antalet deltagare minskade jämfört 
med året innan och den huvudsakliga anledningen 

Tabell 13. Antal pågående basutställningar

Institution 2013 2012 2011
SHM 11 11 11
KMK  7 7 7
TBM  5 5 5
Totalt  23 23 23

 
Tabell 14. Antal tillfälliga utställningar 

Institution 2013 2012 2011
SHM 3 3 4
KMK  4 8 6
TBM  2 2 3
Totalt  9 13 13

Under 2013 arbetade SHMM fortlöpande med att 
såväl producera nya som att förvalta och utveckla 
befintliga utställningar, men även publika lokaler, 
i termer av tillgänglighet, innehåll, teknik och nya 
forskningsrön.

SHM:s stora internationella vandringsutställning 
We Call them Vikings, som baserats på ny forskning 
och lyfter upp en mer nyanserad bild av det vi kallar 
vikingatiden, fortsatte under 2013 att turnera. Den   
 visades på National Museums of Scotland i Edin-
burgh från januari till maj och visades på Australian 
National Maritime Museum i Sydney från september 
2013 till februari 2014. Det sammanlagda besöksan-
talet till utställningen var under året 160 518 besökare 
till och med den 2 februari 2014. Besöksundersök-
ningarna på turnéorterna visade att 89% av besö-
karna ansåg att de lärde sig något nytt samt att 84% 
av besökarna tyckte att utställningen var bra. Mot 
bakgrund av ett stort intresse från många museer i 
olika världsdelar så har SHMM beslutat att producera 
ytterligare en utställning. Det båda utställningarna 
kommer att turnera parallellt. Den första versionen 
kommer några år framåt vandra runt i Nordamerika. 
Den nya utställningen kommer framför allt att turnera 
i Europa och kommer att öppna den 8 april 2014 på 
Museu Maritim de Barcelona i Spanien. Den nya 
utställningen ger SHMM möjlighet att visa ytterligare 
ca 480 föremål från SHM:s samlingar av vilka många 
aldrig visats förut.

På SHM genomfördes under året ett arbete med 
att färdigställa en ny permanent del baserat på muse-
ets medeltida föremål. Det s.k. korsbetningsmateri-
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i utställningen. Vid en enkätundersökning framkom 
bl.a. att samtliga elever fått mer kunskaper om svensk 
historia genom besöken på SHM och att eleverna 
betonade vikten av kunskap om den svenska histo-
rien för att förstå det svenska samhället. I slutet av 
2013 hade 87 SFI-elever med bakgrund i drygt 30 
olika länder skrivit texter till utställningen Sveriges 
historia. Under 2014 blir Gränslöst en del av SHM 
ordinarie programverksamhet.

Av SHM:s program under 2013 kan även näm-
nas föreläsningsserien Vad vet du om historia?, som 
behandlade ett århundrade per föreläsningstillfälle. 
Föreläsningsserien var ett resultat av ett samarbete 
med både Stockholms- och Uppsala universitet inom 
ramen för deras förmedlande uppgift. Släktforsk-
ning på Historiska var en föreläsningsserie och ett 
samarbete med Riksarkivet kring släktforskning och 
arkivkunskap. Samarbetet kommer att utökas och 
fortsätta under år 2014. Bokfredag på Historiska var 
en eftermiddagsverksamhet i samverkan med olika 
bokförlag. 

Representanter från SHM medverkade under året 
i 2 träffar inom nätverket för programansvariga på 
olika stockholmsmuseer.

På KMK anordnades under året en uppskattad 
föreläsningsserie där bl.a. författare, journalister och 
Riksbankschefen belyste olika aktuella ekonomifrå-
gor. Vidare genomförde KMK under hösten 4 s.k. 
Jazzluncher i samarbete med Kungliga musikhög-
skolan, där elever framförde musik skapad av kända 
jazzmusiker. I samband med luncherna presenterade 
KMK medaljer med musikkoppling. Jazzluncherna 
besöktes av sammanlagt 336 personer.

I samarbete med Stadsmissionen anordnades en 
s.k. Bytardag på KMK. Besökarna fick ta med sig 
saker till museet för att byta med varandra. Bytes-
marknaden var ett bra sätt att få fler besökare till 
museet och 65% av tillfrågade besökare uppgav att de 
även besökt utställningarna. På frågan hur besökarna 
upplevde aktiviteten svarade 98% att de tyckte den 
var mycket bra eller bra. Besökarna kommenterade 
även att aktiviteten var ett miljömässigt bra initiativ 
och att det var ett trevligt sätt att upptäcka museet och 
visa på andra exempel på ekonomi än den monetära.

 KMK tog under året fram ett visningsunderlag 
med genus- och mångfaldstema. Syftet med visning-
arna var att bredda förståelsen för hur ekonomi och 
samhällsnormer förhåller sig till varandra. Under 

antas vara ombyggnationen av entréhallen. Trots att 
antalet programpunkter vid KMK utökades jämfört 
med 2012, genom fler obokade programpunkter, 
minskade antalet personer som deltog i programmen. 
På TBM ökade antalet programpunkter och även 
antalet deltagare ökade markant. Det som till stor del 
förklarar denna ökning kan vara ett målgruppsanpas-
sat utbud, en tydlig marknadsföring och god framför-
hållning i planeringen. 

Tabell 15. Antal programpunkter inklusive visningar för vuxna

Institution 2013 2012 2011
SHM 188 184 170
KMK  125 69 99
TBM  269 11 369
Totalt  582 264 638

Tabell 16. Antal deltagare i programpunkter inklusive 
 visningar för vuxna

Institution 2013 2012 2011
SHM 9 322 12 190 8 219
KMK  5 636 5 728 4 470
TBM  2 867 126 Iu
Totalt  17 825 18 044 12 689

 
Den 30 november genomfördes Kåldolmens dag 
på SHM i samverkan med bl.a. Kåldolmens vän-
ner, ABF, Sensus, Riksförbundet för folkmusik och 
dans, Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, 
Islamiska förbundet i Stockholm, Stockholms läns 
hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund och 
Judiska församlingen i Stockholm. Syftet med arrang-
emanget var att belysa mångfald genom historien 
genom att lyfta fram ursprunget för flera företeelser 
som vi idag betraktar som typiskt svenska. Besökarna 
erbjöds under dagen föredrag, visningar, debatter, 
workshops samt ateljéverksamhet. Det kom 1122 
besökare till Kåldolmens dag och vid fråga framkom 
att många besökte SHM för första gången. 

Projektet Gränslöst – en personlig upptäcktsfärd 
i Sveriges historia initierades under året vid SHM 
som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt tillsammans 
med SFI (Svenska för invandrare). Deltagarna bidrog 
med sina upplevelser i utställningen Sveriges histo-
ria. Varje elev producerade en personlig text, både 
på svenska och på sitt hemspråk, som sedan visades 
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På TBM fördubblades dock besöken av gruppen barn 
och unga under året.

SHM:s insatser för att öka den unga publiken 
inriktades under året på att erbjuda program som är 
relevanta för skolan enligt läroplan Lgr 11 samt att 
skapa erbjudanden för familjer som lockar till fantasi-
fullt och spännande lärande. Insatserna gav en positiv 
effekt och antalet bokade skolbesök samt antalet del-
tagare i bokade skolbesök ökade på SHM under året. 
Både KMK och TBM erbjöd under året ett ökat antal 
olika aktiviteter med barn och unga som målgrupp.

Tabell 17. Totala antalet programpunkter inklusive visningar 
för barn och unga

Institution 2013 2012 2011
SHM 765 641 245
KMK  131 131 152
TBM  164 23 71
Totalt  1 060 795 468

SHM erbjöd skolan ett flertal interaktiva och ska-
pande moment, som Skapande verkstad, Öppet maga-
sin samt sagoberättande och att prova på arkeologi. 

visningen diskuterades ekonomi och handel utifrån 
maktperspektiv och genusteori, det visades även 
betalningsmedel som används vid köp av slavar samt 
diskussion om dagens situation kring människo-
handel.

 
Programverksamhet (tkr) 2013 2012
Kostnader -14 746 -10 989
Intäkter av anslag 11 056 6 037
Övriga intäkter 3 690 4 952

2.4.3 Verksamhet riktad till barn och unga
Prestationen 2013 inom området utgjordes av 
erbjudanden av pedagogiska upplevelser för barn 
och unga såväl inom ramen för det formella lärandet 
i förskola, grundskola och gymnasiet samt för barn 
och unga som besöker något av museerna på egen 
hand. Barn och unga är sedan flera år en prioriterad 
målgrupp för SHMM och myndigheten arbetar efter 
sin strategi för barn- och ungdomsverksamhet för 
åren 2012–2014. 

Under 2013 minskade gruppen barn och unga 
under 19 år som besöker SHM med ca 5% och på 
KMK minskade antalet besök från gruppen med 20%. 

Foto: Katarina Nimmervoll 
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ett antal lärare från grundskolan och gymnasiet för att 
fånga in deras syn på hur begreppet entreprenörskap 
används i skolan. I utvecklingen av det kommande 
pedagogiska programmet till utställningen har gym-
nasieelevernas åsikter och kommentarer haft stort 
inflytande på upplägget. För KMK har arbetet inne-
burit en metodutveckling vad det gäller medskapande.

SHM:s samarbete inom ramen för Unga Berättar 
med Kulturskolans mediecenter har fortsatt under 
2013. Samarbetet syftar till att stärka ungas delaktig-
het och eget skapande med medier som verktyg. SHM 
ingår även i Nationellt Centrum för Kulturarvspedago-
gik (NCK) projekt Skolorna och museerna där syftet 
är att undersöka förhållandet mellan skola och museer 
inom ramen för Skapande skola. SHM har också 
utformat och genomfört program för högskola och 
universitet inom museipedagogik, religionsvetenskap 
samt historiekursen för blivande mellanstadielärare.

Under 2013 har både SHM och KMK deltagit i 
lärarkvällar med 45 andra museer i Stockholm. Syftet 
med lärarkvällarna är att låta lärarna ta del av museer-
nas utbud och erbjudanden till skolan och visa hur de 
kan vara en resurs för att nå skolans olika mål. Genom 
lärarkvällarna har SHM och KMK nått ca 500 lärare. 

SHM har under året anordnat lärarutvärderingar 
då 551 lärare fått utvärdera museets skolprogram. 
Utvärderingen visade att 95% av de svarande ansåg 
att aktiviteten/visningen motsvarades deras förvänt-
ningar och 98% uppgav att de skulle rekommendera 
samma aktivitet/ visning till en lärarkollega. Graden 
av vilja att rekommendera till en lärarkollega steg 
med 9% jämfört med utvärderingen 2012.

Både SHM och KMK använde under 2013 
metoden GLO (Generic Outcome Learning) för att 
formulera och mäta effektmål för utställningar och 
pedagogisk verksamhet. 

Som ett exempel på hur GLO används var att 
536 elever i ålder 8–11 år utvärderade SHM:s mest 
bokade skolprogram Möt forntiden. Eleverna besva-
rade åldersanpassade frågor i anslutning till sitt 
deltagande. Enkäten visade att1:

• 84% svarade att programmet upplevdes som roligt 
och spännande.

• 82% svarade att programmet genererar lust att vilja 
lära sig mer om historia. 

1 . Procentsatsen anger andelen svar som håller med i mycket hög 
grad samt i hög grad

KMK erbjöd under våren och hösten visningar riktade 
mot grundskolans år 4-6 i samarbete med Swedbank 
på temat spara pengar. 

SHM erbjöd gymnasiet visningarna, Ett nystan 
av tid och Lajv på Historiska museet, vilka bygger 
på både diskussionsövningar och Skapande skola-
program. SHM:s arbete med att stödja skolorna att 
nyttja Skapande skola för att besöka museet har fått 
positiv effekt. Det har skett genom skräddarsydda 
erbjudanden för skolorna samt att bättre och tydligare 
information förmedlats till lärarna. Skapande skola-
samarbetena etableras alltid i tät dialog med ansvariga 
på skolan. 

Tabell 18. Programpunkter inom ramen för Skapande 
skola vid SHM

2013 2012 2011

72 21 8

I arbetet med utställningen Entreprenörskapande 
arbetade KMK med en fokusgrupp bestående av gym-
nasieelever och lärare från Thorén Business School 
och under hösten träffades gruppen tre gånger. Vid 
träffarna diskuterades bl.a entreprenörskap, kreati-
vitet samt utställningens pedagogiska upplägg och 
formgivning. KMK har även genomfört träffar med 

Foto: Katarina N
im
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(föreningen för pedagogisk utveckling i Sveriges 
museer), Riksutställningar, Göteborgs stadsmuseum, 
Naturhistoriska riksmuseet samt Tekniska museet. 
Konferensen genomfördes i oktober och personer från 
24 länder deltog.

Under sportlovet fick KMK:s besökare delta i 
 aktiviteter som utformats efter deras egna svar på 
frågor om skatter. Frågorna ställdes i förväg för att ta 
reda på vad besökarna förväntade sig av programak-
tiviteten och för att ge möjlighet till medskapande. 
Aktiviteten hade rubriken Världen är full av skatter 
– vad har finansministern gemensamt med en pirat? 
Under alla skollov ordnade både KMK och TBM 
 specialaktiviteter för hela familjen, specifika vis-
ningar för barn samt pedagogledda verkstadsaktivite-
ter. KMK hade fri entré på höst- och jullovet.

TBM erbjöd under året verkstadsaktiviteter med 
papper för allmänheten. Utöver det hade TBM pap-
perstillverkning som särskild aktivitet under Botkyrka 
kommuns kulturmånad. TBM arrangerade även 
Spruthusets dag, som var en aktivitetsdag för familjer 
kring brukets brandstation.  

Verksamhet riktad till  
barn och unga (tkr) 2013 2012
Kostnader -10 801 -14 161
Intäkter av anslag 10 070 13 942
Övriga intäkter 731 219

 
2.4.4 Besökare
Prestationen 2013 inom området utgjordes av besö-
karmottagande och värdskap vid SHMM:s museer.

Under 2013 minskade det totala antalet besökare 
på SHM med 6% jämfört med 2012. De publik- och 
besöksundersökningar som gjordes visar att minsk-
ningen främst skett under sommaren, framförallt 
minskade antalet barnfamiljer. Under sommarmåna-
derna testades en ny kommunikationsidé som bland 
annat gick ut på att minska marknadsföringen mot 
barnfamiljer till förmån för utländska turister vilket 
delvis kan förklara minskningen. Det kan även förklara 
minskningen med ca 5% av besökande barn och unga 
till museet jämfört med 2012. Det ska dock påpekas 
att antalet besökande barn ökade med 64% i december 
2013 då SHM lanserade lovprogrammet Hej Stenål-
dersmänniska! som var relaterat till årets julkalender i 
SVT.

Under hösten påbörjade SHM en utvärderingsomgång 
för programmet Källor, källkritik och historiebruk för 
högstadiet och gymnasiet, som kommer att fortsätta 
under första delen av 2014.

Tabell 19. Antal bokade skolbesök

Institution 2013 2012 2011
SHM 885 844 851
KMK  82 71 73
TBM  83 52 45
Totalt  1 050 967 969

Tabell 20. Antal deltagare i bokade skolbesök

Institution 2013 2012 2011
SHM 15 080 14 206 15612
KMK  1 793 1 717 1 570
TBM  1 666 1 260 841
Totalt  18 539 17 183 18 022

Tabell 21. Antal deltagare i obokade skolbesök

Institution 2013 2012 2011
SHM 7 814 9 249 8 520
KMK  2 080 2 318 195
TBM  0 50 0
Totalt  9 894 11 617 8 715

Helg- och lovverksamheten 2013 på SHM inriktades 
på att erbjuda fakta på ett roligt och spännande sätt. 
Aktiviteterna skulle ge barn och vuxna möjlighet göra 
saker tillsammans och att de skulle kunna påverka 
innehållet genom ett medskapande. Några exempel 
på aktiviteter under året var: pannlampsvisningar, 
sagoberättade, Vikingasommar, lerverkstad, skelett-
verkstad, möten med experter, Historiedetektiverna, 
Jakten på önskestenen och Hej stenåldersmänniska! 

SHM deltog med fria aktiviteter under Stockholms 
stads kulturfestival. Aktiviteterna riktade sig till kul-
turfestivalens yngre besökare, Maxat för Mini. SHM 
erbjöd bl.a. runskola och läderhantverk. Sammanlagt 
deltog ca 5000 barn inklusive medföljande vuxna i 
aktiviteterna i barnområdet under kulturfestivalen. 

Under året har SHM engagerat sig i planeringen 
och genomförandet av den internationella konfe-
rensen om barn och museer - Explore - som samar-
rangerades av SHM, Hands on international, FUISM 
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Visitor 360 mäter förutom traditionella parametrar 
som nöjdhet, besöksbeteende och demografi även de 
aspekter som visar vad besökare styrs och motiveras 
av när de väljer kulturella evenemang. Mätningen 
tar sin utgångspunkt i åtta s.k. kultursegment. Med 
kunskap om vilka kultursegment som motiverar besö-
karna får SHM ett bättre underlag för att genomföra 
de praktiska och kostnadseffektiva åtgärder som både 
ger besökarna motiv att återvända och som lockar nya 
besökare. Undersökningar med Visitor 360 kommer 
att göras årligen, vilket gör det möjligt att mäta och 
bedöma effekten av verksamhetens strategiska mål. 
KMK börjar tillämpa verktyget i februari 2014.

 
Visitor 360-undersökningen på SHM 2013 visade:

• att 90% av besökarna på SHM var nöjda med 
sitt besök och av dem tyckte 44% att besöket var 
utmärkt, 46% tyckte det var bra, 

• att 86% av besökarna kommer att rekommendera 
ett besök på SHM,

• att 65% av besökarna på SHM var förstagångsbe-
sökare, 

• att 50% var besökare boende i annat land än 
Sverige, 34% var boende i Stockholm och 16% 
kommer från övriga Sverige. 

I undersökningen fick besökarna en lista av ord från 
vilken de fick välja vilka de associerade med SHM 
och de tre mest valda orden var: välkomnande (58%), 
inspirerande (50%) och fantasifullt (38%).

Inom program för barn och unga genomförde 
SHM under jullov, sportlov och påsklov undersök-
ningar i Marketcheck för att mäta upplevd kvalitet 
på programmet. Av 236 besvarade enkäter gav 136 
svarande programmet betyget fem2 och 88 svarande 
betyget fyra. Av de svarande angav 94% att de skulle 
rekommendera SHM. 

2.4.5 Kommunikation och information samt inter-
aktion via digitala plattformar
Kommunikation och information samt interaktion via 
digitala plattformar är stödprocesser till den publika 
verksamheten.

Under våren 2013 lanserades SHM:s nya gra-
fiska identitet och logotyp, vilket var ett led i arbetet 
med att stärka och förtydliga museets profil och 
2 . Av fem möjliga, där betyget 5 var det högsta.

På KMK minskade det totala antalet besökare under 
2013 med 18% jämfört med 2012. Den huvudsakliga 
orsaken till minskningen bedöms bl.a. vara somma-
rens goda väder, stora förändringar i personalgruppen 
samt organisatoriska förändringar som påverkade 
utbudet. Även antalet besökande barn och unga till 
KMK minskade med 20% under 2013. Dock ökade 
antalet bokade skolgrupper på KMK. Att museet har 
kunnat erbjuda skolorna ett erbjudande som var kost-
nadsfritt och letts av pedagoger bedöms vara en stor 
anledning till uppgången.

På TBM ökade det totala antalet besökare under 
2013 med 15% jämfört med 2012, vilket kan förkla-
ras av ett publikt erbjudande som var varierat och 
målgruppsanpassat och som marknadsfördes på ett 
tydligt sätt.

Tabell 22. Antal besökare vid SHMM under 19 år 

Institution 2013 2012 2011
SHM  38 808 40 889 36 752
KMK  6 414 8 049 6 629
TBM  3 897 1 746 3 121
Totalt 49 119 50 684 46 502

Tabell 23. Totalt antal besökare vid SHMM 

Institution 2013 2012 2011
SHM  126 344 134 325 121 217
KMK  53 244 64 333 67 468
TBM  11 171 9 723 11 499
Totalt  190 759 208 381 200 184

Under året skapades en ny organisation för butik- och 
receptionsverksamheten på SHMM. Omorganisa-
tionen innebar att butik och reception på KMK och 
SHM gjordes till en enhetsövergripande besöksser-
vicegrupp. Tillsammans med ombyggnationen av 
SHM:s entré och butik är den nya organisationen en 
del av åtgärderna för att skapa bättre ekonomiska 
förutsättningar för museernas butiker.

SHM började under 2013 använda sig av ett nytt 
verktyg för besöksundersökningar. Det heter Visitor 
360 och är framtaget av Morris Hargreaves McIntyre 
i Storbritannien. Den undersökning som utfördes 
på SHM under året utgjordes av 600 intervjuer som 
utfördes av museets besöksservice under perioden 
februari till november.
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turoperatörer som jobbar mot Skandinavien. SHM 
samarbetade även med Tallink Silja Lines och Viking 
Lines kundklubbar. 

Satsningen vid SHM mot de utländska turisterna 
var ett betydelsefullt arbete som kommer att fortgå, 
men lika betydelsefull är den besöksmarknad som 
finns inom Sverige. Under sommaren kunde SHM se 
en nedgång i besöksantalet av framför allt barnfamil-
jer från Sverige, vilket bedöms vara en direkt följd 
av att inte kommunicera direkt mot den målgruppen. 
Det kommer att förändras till 2014. Det är viktigt 
att betona att ett strategiskt kommunikationsarbete 
tar tid att implementera, men Visitor360 kommer att 
ge ett bra stöd för att följa hur ökad kommunikation 
faller ut. 

Även KMK:s satsning mot utländska turistgrupper 
fortgår och det är en fördel att museet ligger placerat 
där många turister rör sig och söker efter besöksmål. 

Under 2013 omtalades SHM i 320 medianedslag. 
Den aktivitet som fått störst medial uppmärksamhet 
var museets pannlampsvisningar under höstlovet som 
omnämndes i både tidningar, radio och TV. Även 
programaktiviteterna Alla tiders bröd och Kåldolmens 
dag fick medialt genomslag.

erbjudanden till besökarna. Den nya kommunikativa 
identiteten lyfter fram såväl museets föremål som alla 
berättelser de rymmer. SHM:s nya motto genom iden-
titeten är Vi visar inte bara 1000 föremål. Vi berättar 
också 1000 berättelser. Kommunikationskonceptet 
ska ge en enhetlig målbild av anslag och tilltal, vara 
lätt att känna igen och användas konsekvent i all 
kommunikation. 

För KMK:s del bestod årets samarbete med 
myndighetens upphandlade kommunikationsbyråer 
framförallt av några stora projekt: ett fortsatt arbete 
med en ny varumärkesplattform, en femspråkig bro-
schyr om museets programverksamhet samt kommu-
nikationsidéer till nya utställningar.

Under 2013 har SHM fortsatt ett nätverks- och 
kundvårdsarbetet mot turistorganisationer som Stock-
holm Visitors Board, Stockholm Cruise Network 
och Strömma Kanalbolag (Hop on Hop off). SHM 
genomförde under sommarmånaderna en kampanj på 
Stockholm Tourist center. SHM fortsatte det långsik-
tiga arbetet med att bearbeta den ryska, baltiska och 
finska resemarknaden. I september 2013 medverkade 
SHM i en rysk workshop i Moskva och St Petersburg 
arrangerat av Visit Sweden för speciellt inbjudna 

Foto: Torbjorn Sundquist
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KMK omnämndes i 64 medianedslag om bl.a. foto-
utställningen Krisen, som togs upp i både tidningar 
och i TV-inslag. Under året besöktes KMK av den 
sydkoreanska tv-kanalen TV Chosun, som kom för 
att se Riksbankens utställning om Sveriges nya sedlar 
och mynt. Den nya svenska sedelserien anses inter-
nationellt vara nytänkande och kreativ. Programmet 
visades i sydkoreanskt tv i slutet av oktober.

Tabell 24. Besöksstatistik hemsidor – antal besök

Institution 2013 2012 2011
SHM 812 492 816 460 867 307
KMK  iu 93 027 iu
TBM 13 982 13 699 11 951

 
Tabell 25. Besöksstatistik – antal besökta sidor

Institution 2013 2012 2011
SHM 2 765 720 3 154 552 3 671 259

KMK  482 501 251 267 305 418

TBM 42 835 43 748 38 594

 
I samband med lanseringen av SHM:s nya grafiska 
profil gjordes en omdaning av museets webbplats, 
historiska.se, vilket ledde till en ökad trafik till    sidan. 
På historiska.se och på SHM:s YouTube-kanal public-

erades under året en ny kampanjfilm, vilket var en 
leranimation med titeln Sagostafetten som marknads-
förde sportlovsaktiviteter och sågs 716 gånger via 
historiska.se och 64 gånger på YouTube. Till höst-
lovet visades även filmen Somliga historier berättas 
bäst i mörkret från 2012. Redovisningen av SHM:s 
websidor har tidigare år omfattat många subdomäner 
till historiska.se, vilket har omfattat bl.a. bloggar, 
Historiska världar, MIS samt SHM Bild. Från 2013 
omfattar redovisningen, förutom webbplatsen histo-
riska.se, endast domänernas Medeltidbild och video.
historiska.se.

Tabell 26. Antal gillare/följare SHM:s Facebook och 
 Twitterkonton

Media 2013 2012 2011
Facebook 3 514 2 292 1 299
Twitter 1 663 908 503

 
Antalet gillare på SHM:s Facebooksida ökade med 
53% jämfört med 2012. Mest aktivitet på sidan var 
relaterat till bl.a. Birkagrävningarna i augusti, presen-
tationen av material inför utställningen Massakern 
vid Muren, Kåldolmens dag samt inlägg om stenål-
dern. SHM:s twitterkonto ökade antalet följare med 
83% jämfört med året innan och det kan konstate-

Foto: Vince Reichard
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utställningstekniken Augmented reality ger animatio-
ner en fördjupad kunskap om vissa utställda föremål i 
utställningarna och underlättar bl.a. för personer med 
lässvårigheter.

2.4.7 Redovisning av kvalitativa aspekter på den 
publika verksamhetens resultat
SHMM har använt processerna utställningsverksam-
het, programverksamhet, verksamhet riktad till barn 
och unga samt besökare inom den publika verksam-
heten för att redovisa resultatets kvalitativa aspekter: 

• SHMM bedömer uppgiften att hålla ett repre-
sentativt urval av samlingarna tillgängliga för 
allmänheten genomförs med god kvalitet via ett 
stort antal insatser som når många. Under året 
har SHMM tillgängliggjort samlingarna genom 
utställningar vid myndighetens museer, tagit emot 
besök i samlingarna genom både visningar och 
forskarbesök, svarat på förfrågningar från fors-
kare och allmänhet, lånat ut föremål till andra 
museer i landet och utomlands, publicerat och 
presenterat information om samlingarna i veten-
skapliga tidskrifter, myndighetens egna seminarier 
och konferenser, deltagare från myndigheten har 
bidragit till externa konferenser, turnerat utställ-
ningar, i programverksamhet för såväl vuxna som 
barn och unga visat samlingarna och använt dem 
som utgångspunkt för diskussion, samtal och 
workshops, publicerat information om samlingarna 
via myndighetens webbplatser och andra sociala 
plattformar, via tjänsten SiS, via K-samsök samt 
exponering via media (bl.a. årets adventskalender 
i SVT). SHMM bedömer att verksamheten uppnår 
en god kvalité genom bredden av kommunika-
tionsvägar och det representativa urvalet av infor-
mation med vilket samlingarna tillgängliggörs.

• Att utställningsytan är tillfredsställande utifrån 
de krav som ställs inom ramen för det syste-
matiska verksamhetsskyddet (se avsnitt 2.3.2). 
Verksamhetsskyddet är en avgörande stödprocess 
för den publika verksamheten. SHMM bedömer 
att god kvalitet uppnås genom att mer än 75% 
av utställningsytan uppnår de krav verksam-
hetsskyddet ställer. Av SHMM:s utställningsyta 
är 53% yta tillfredsställande och 26% är acceptabel 
utifrån kraven för verksamhetsskyddet och det visar 
därför att verksamheten bedrivs med god kvalitet. 

ras att SHM ligger på sjunde plats bland Sveriges 
museer vad gäller antalet följare på Twitter enligt 
svenskhistoria.se. SHM har under året även startat 
ett Instagram-konto med 199 följare och det var 
Birkagrävningarna och We Call them Vikings som 
föranledde mest aktivitet på plattformen. I bloggosfä-
ren hade SHM fyra aktiva bloggar under året, det var 
Museum nu, Polysemantiskt projektet, Contamination 
of Evidence och Birkaprojektet. SHM:s webbplats Sök 
i samlingarna (SiS) har inte heller under 2013 haft en 
fungerande statistikfunktion och statistiken om besök 
till webbplatsen är därför inte tillförlitlig.

KMK:s webbplats omfattade 784 sidor och under 
året kompletterades och delvis förnyades funktionen 
Galleriet. KMK:s twitterkonto fick 393 följare och 
KMK:s Facebooksida med 671 gillare blev allt vikti-
gare för informationsspridning.

2.4.6 Ökad tillgänglighet för personer med 
 funktionsnedsättning
I SHMM:s löpande arbete under 2013 med att förvalta 
och utveckla befintliga utställningar låg ett tydligt 
fokus på att göra utställningarna mer tillgängliga i 
olika avseenden. Det handlade om arbete med belys-
ning, textbearbetningar, föremålsurval, att avhjälpa 
fysiska hinder eller öka tillgängligheten i kognitiv 
bemärkelse.

Under hösten 2013 byggde SHM om sin entréhall 
och i samband med det anpassades lokalerna utifrån 
olika typer av tillgänglighetsaspekter, såväl funktio-
nellt, som visuellt, auditivt och kommunikativt. Det 
skapades även ett bättre inomhusklimat för att gynna 
såväl besökare som föremål.

SHM tog under året på ett metodiskt sätt emot 
och specialanpassade skolaktiviteter för grupper med 
olika funktionsnedsättningar. Det gjordes bl.a. genom 
att använda olika lärstilar. Pedagogerna på SHM har 
utbildning i lärande för grupper med behov av särskilt 
stöd samt att stödja och bemöta elever med särskilda 
behov med inriktning på elever med ADHD samt 
Asperger/autism. Det gjorde att fler grupper med 
särskilda behov besökte SHM.

Flera kompletteringsinsatser genomfördes i 
 KMK:s fasta utställningar för att förtydliga budskap 
och öka tillgängligheten. Teknik som underlättar för 
personer med olika funktionsnedsättningar inför-
skaffades, t.ex. förbättrad belysning. Genom den nya 
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besökare under båda utställningsperioderna. Publik-
undersökningarna vid de båda utställningsorterna 
visade att publiken var mycket nöjd med utställ-
ningen. Tack vare det stora internationella intresset 
kommer ytterligare en likadan utställning att turnera 
från 2014.

Programverksamheten för vuxna på SHM mins-
kades medvetet något under 2013 med hänsyn till 
ombyggnationer i museet, vilket både ljudmässigt och 
framkomlighetsmässigt försvårade besöket i vissa av 
museets lokaler. Med anledning av ombyggnationens 
omfattning ställdes vissa planerade aktiviteter in. 
SHMM bedömer att detta kan vara det främsta skälet 
till att antalet besökare till SHM:s programaktiviter 
minskade under 2013. Då besökare frågade om de 
skulle rekommendera SHM:s programverksamhet till 
andra svarar en övervägande majoritet att så är fallet.

Myndighetens verksamhet särskilt riktad till barn 
och unga genererade ett något färre antal besök än 
föregående år. Antalet skolprogram och samarbeten 
med skolorna vid SHM ökade dock och verksamheten 
vid SHM visade även på ett ökat antal genomförda 
Skapade skolaprogram jämfört med 2012. Likaså 
ökade antalet bokade skolklasser och antalet deltagare 
i olika typer av skolprogram under 2013, vilket ska 
ses mot bakgrund av att museet samtidigt var tvungna 
att medvetet ta emot ett färre antal skolklasser med 
anledning av ombyggnationen i entréhallen.

Programverksamheten för barn och unga på SHM 
var under året omfattande, trots att besöksgruppen 
minskade vilket bedöms vara kopplat till minsk-
ningen av familjer under sommaren 2013. Publik-
undersökningar visar dock att de som besökte museet 
var mycket nöjda. 

På TBM lyckades museet väl med sina satsningar 
på nya program för olika målgrupper. De särskilda 
satsningar som genomfördes på TBM och som varit 
riktade mot den unga publiken hade ett mycket gott 
genomslag. Den positiva besöksutvecklingen vid 
TBM under året bedöms komma sig av ett aktivt 
nätverkande samt riktad och tydlig marknadsföring. 
Besöksutvecklingen totalt sett för myndighetens 
museer var under 2013 något negativ. Under 2013 
sjönk antalet besökare vid SHM med 6% och vid 
KMK med 18%. På TBM ökade dock antalet besö-
kare med 15% jämfört med 2012. Inom gruppen barn 
och unga under 19 år, sjönk antalet besök från grup-
pen med ca 5% vid SHM och med 20% vid KMK, 

• Andel nöjda besökare utifrån resultat från Visi-
tor 360 och andra publikundersökningar (enkä-
ter, Marketcheck). Hur nöjd publiken är efter sitt 
besök och deras vilja att rekommendera ett besök 
vid SHMM visar att SHMM:s publika verksamhet 
har god kvalitet. SHMM bedömer att god kvali-
tet uppnås genom mer än 85% nöjda besökare 
samt att fler än 85% av besökarna är villiga 
att rekommendera ett besök. 2013 års publik-
undersökning genom Visitor 360 visar att 90% 
av besökarna på SHM är nöjda med sitt besök. 
Undersökningen visar även att 86% av besökarna 
kommer att rekommendera andra att göra ett besök 
på SHM. På KMK har två olika typer av besökar-
undersökningar gjorts vid föreläsningskvällar. Den 
ena undersökningen visade att 92% av de tillfrå-
gade var positiva till att rekommendera KMK:s 
aktivitet till andra. Den andra undersökningen 
visade att 94% var nöjda med sitt besök och att 
99% skulle rekommendera KMK:s föreläsningsse-
rie till andra. Resultatet av publikundersökningarna 
visar att SHMM:s besökare är mycket nöjda med 
besöken vid SHMM:s museer och besökarna vill 
i stor utsträckning rekommendera ett besök vid 
museerna. Det visar även att SHMM:s publika 
verksamheter har en god kvalitet.

• Andel lärare som utifrån GLO-utvärderingar 
svarar att de är villiga att rekommendera 
SHM:s verksamhet till en kollega. Undersök-
ningen ger ett tydligt mått på nöjdheten med 
skolverksamheten vid SHM. SHMM bedömer 
att god kvalitet uppnås genom att fler än 85% 
av lärarna är villiga att rekommendera SHM 
till en kollega. Den lärarutvärdering som gjordes 
vid SHM visade att 98% av lärarna angav att de 
skulle rekommendera samma aktivitet/ visning till 
en lärarkollega. Utvärderingarna visar att lärarna 
i mycket hög grad vill rekommendera SHM:s 
skolverksamhet och det visar även att skolverk-
samheten har en god kvalitet. 

2.4.8 Sammantagen resultatbedömning
Den sammantagna bedömningen är att verksamheten 
i stort inom Publik verksamhet utvecklas i en positiv 
riktning och att resultatet är gott.

Den stora vandringsutställningen We Call them 
Vikings visades i Edinburgh i Skottland samt Sydney 
i Australien och hade ett anmärkningsvärt stort antal 
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medan TBM under året fördubblade antalet besökare 
från denna grupp.

SHM:s minskade antal besökare bedöms bl.a. 
bero på att den strategi för kommunikation med 
utvalda målgruppen inte föll ut på som planerat. Det 
minskade antalet besökande familjer under som-
maren inverkade negativt på besöksstatistiken och 
även ombyggnaderna i museet kan vara en orsak till 
minskat antal återvändande besökare.

Nedgången i KMK:s besökssiffror bedöms bero 
på ett antal olika faktorer där en kan vara att den nya 
tillfälliga utställningen som visades på museet öpp-
nade sent under året och att under sommarmånaderna 
hade museet relativt få programerbjudanden. Inför 
2014 planeras fler programaktiviteter samt tydlig och 
riktad marknadsföring för att vända besöksutveck-
lingen.

Myndighetens mötesplatser för digital kommuni-
kation och användning utvecklas i en positiv riktning. 
SHMM:s olika digitala mötesplatser ökade antal 

besökare under 2013. Statstiken visar att myndighet-
ens webbplatser är fortsatt välbesökta och att antalet 
besök på Facebooksidor och Twitter har ökat.

SHMM arbetar integrerat med att systematiskt 
förbättra tillgängligheten i samband med ordinarie 
förbättringsarbete i utställningar och lokaler samt 
inom pedagogik och kommunikation. Bedömningen 
är att tillgänglighetsarbetet utvecklas väl och bidrar 
positivt till myndighetens hela verksamhet.

Bedömningen är att den publika verksamheten vid 
SHMM är efterfrågad och angelägen. Verksamheten 
är en mötesplats för samtal om historia och samtid 
och ger även publiken möjlighet till samskapande. 
SHMM har en anmärkningsvärt nöjd publik, vilket 
visas av de publikundersökningar som genomförts 
under året. Mot bakgrund av det bedömer SHMM att 
den publika verksamheten främjar såväl arbetet med 
att nå myndighetens vision som att nå de kultur-
politiska målen. 

Foto: Lennart Nygren
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FoU-arbete omfattade 2013 fjorton personer som 
samverkade i en forskargrupp.

Tabell 27. Antal forskare i forskargruppen

2013 2012 2011
14 14 10

Tabell 28. Sammantaget antal FoU-projekt med SHMM 
som huvudman

2013 2012 2011
15 15 13

I nedanstående tabell redovisas de FoU-projekt som 
SHM under 2013 varit engagerade i och tabellen 
redovisar även vilka projekt SHM varit huvudman för 
respektive deltagit i.

Huvudman 
för projekt

Deltar i 
projekt

Ingår i Referens-
grupp eller motsv.

Olov Janse – arkeolog och museiman mellan Indokina och Kalla kriget 
(FoU-projekt)

X

Gränslöst – en personlig upptäcktsfärd i Sveriges historia (FoU-projekt) X
Contamination of evidence – att ärva kultur i vår tid (FoU-projekt) X
Ett historiskt museum och hur det har format Sverige (FoU-projekt) X
Andra tider, andra platser – materiella uttryck av historiebruk, kolonia-
lism och hegemoni (post-doc-projekt)

X

Huvudjägarna, Museum anatomicum och samlandets sociala dynamik 
(FoU-projekt)

X

Birka, Rus and Nordic Gentes (FoU-projekt) X
Birka, en arkeologisk forskningsresurs (FoU-projekt) X
JÄMUS – Jämställd representation i samlingar och utställningar 
(FoU-projekt)

X

GlobArch – Researching Scandinavian Colonialism and the Rise of a 
Global World from an Archaeological Perspective (FoU-projekt)

X

Polysemantiskt digital samlande (FoU-projekt) X
Bortom homogeniteten (FoU-projekt) X
Nationellt nätverk för kulturarvsforskning/Heritage Studies X
Styrelsen för Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet X
Kommittén för de nationella laboratorierna X
Rådgivande nämnden för medeltidsseminariet – Stockholms universitet X
Editorial board för tidskriften Current Swedish Archaeology X
Editorial advisory board för tidskriften Museum worlds X
Riksantikvarieämbetets strategigrupp för FoU-verksamhet X
Redaktörsgruppen för tidskriften Fornvännen X
Nationella kunskapsnätverket för museer med medeltidsinriktning X
The International Heritage Group X

2.5 Forskning och utveckling
I avsnittet Forskning och utveckling redovisas resultat 
kopplat till myndighetens uppgifter

• att verka för ökad kunskap grundad på forskning 
och samverkan med andra, exempelvis universitet 
och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt 
verksamhetsområde,

• att i sin verksamhet integrera ett internationellt och 
interkulturellt utbyte och samarbete.

 
2.5.1 FoU-projekt 2013
Prestationen 2013 inom forskning och utveckling 
(FoU) var att driva egna forsknings- och utvecklings-
projekt inom ramen för SHMM:s uppgifter, delta i 
projektsamarbeten med andra aktörer samt att främja 
andras forskning med stöd av SHMM:s samlingar. 

SHMM var under 2013 huvudman för eller delta-
git i ett större antal olika FoU-projekt. Myndighetens 



Statens historiska  museer 201331   

Arbetet med att kvalitativt mäta utfallet av den 
omfattande löpande verksamheten med forskarbesök 
i myndighetens samlingar fortgick under 2013. Mät-
ningen visar att SHMM:s samlingar har stor bety-
delse som en central infrastruktur för forskning och 
kunskapsuppbyggnad inom arkeologi, konstvetenskap 
och numismatik. FoU-verksamheten deltar i stor 
utsträckning i olika formella nätverk, redaktionsgrup-
per o. dyl. Myndighetens forskare deltar generellt i en 
bred samverkan med omvärlden och deltar regelbun-
det i större konferenser, utvecklingssamarbeten och 
motsvarande inom SHMM:s verksamhetsområde.

SHMM:s regeringsuppdrag (dnr Ku2011/557/
KA) för jämställd representation i museer, JÄMUS, 
avslutades under våren 2013 med en slutrapport till 
Kulturdepartementet. Även JÄMUS, Riksförbundet 
Sveriges museer och fackförbundet DIK:s gemen-
samt organiserade utbildning för museichefer, Leda 
mångfalt avslutades under 2013. SHMM:s eget 
arbete med JÄMUS fortsatte dock under året i form 
av utåtriktade presentationer av arbetets resultat vid 
bl.a. Riksförbundet Sveriges museers vårmöte, genom 
ett samarbete kring publiceringen av antologin Att 
störa homogenitet (Nordic Academic Press) samt med 
presentationer vid ICOM:s generalkonferens i Rio de 
Janeiro. 

I nedanstående tabell redovisas de FoU-projekt under 
2013 som KMK och TBM varit engagerade i och 
tabellen redovisar även vilka projekt KMK och TBM 
varit huvudman för respektive deltagit i.

Huvudman 
för projekt

Deltar i 
projekt

Ingår i Referens-
grupp eller motsv.

Ett land, ett mynt? Mynt, gränser och identitet i Magnus Erikssons 
 Sverige (post-doc-projekt)

X

Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen (FoU-projekt) X
Framväxten av det moderna Sverige (FoU-projekt) X
Den Svenska Mynthistorien – Vasatid (publiceringsprojekt) X
Redaktion Svensk Numismatisk Tidskrift X
ICOMON (museinätverk för ekonomimuseer) X
CIN (Commission Internationale de Numismatique) X
FIDEM (Fédération internationale de la Médaille d’Art) X
Sylloge Nummorum Graecorum X
Föreningen Nordiska Pappershistoriker X
Nätverket för pappersmakare i Sverige X

2.5.2 Nya FoU-projekt
I slutet av 2013 fick det fyraåriga projektet Att samla 
Sápmi – tidig modern globalisering av samisk mate-
riell kultur och det samiska kulturarvet idag finansie-
ring från Vetenskapsrådet. Projektet är ett samarbete 
med Uppsala universitet samt forskare i bl.a. Finland 
och Norge. Projektet ska studera spridningen och 
insamlandet av samisk materiell kultur i ett globalt 
perspektiv under tidigmodern tid. Syftet är att kart-
lägga insamlandet av samiska föremål och undersöka 
vilken roll de spelat i den tidigmoderna konstruktio-
nen av föreställningar om samer, samt att undersöka 
vad detta fått för konsekvenser för det samiska folket 
och dagens situation i Sápmi. 

FoU-verksamheten kring temat publik och 
kommunikation utvecklades under året genom flera 
projekt och andra insatser. Det nya projektet Gräns-
löst – en personlig upptäcktsfärd i Sveriges historia 
är en samverkan med SFI-utbildningen. Det är ett 
pedagogiskt utvecklingsprojekt och resulterade 2013 
i att fyra klasser deltog i programmet (se även avsnitt 
2.4.2).

Det nya projektet Contamination of Evidence – 
att ärva kultur i vår tid är ett samarbete mellan Art 
Lab Gnesta och SHM under perioden 2013–2014. 
Projektet syftar till att belysa hur begreppet identitet 
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allt om de unika vikingatida mynten men även om 
museets samlingar av antika mynt och de svenska och 
utländska medaljerna.

Tabell 29. Antal forskarbesök i SHMM:s samlingar (KMK 
inkluderar även TBM)

Institution 2013 2012 2011
SHM 286 325 325
KMK 52 60 87
Totalt 338 385 412

SHM:s samlingar tillgängliggjordes för forskare 
och allmänheten även via SiS på museets webbplats. 
Särskilda satsningar görs löpande för att tillgäng-
liggöra material av stort forskningsintresse. Även 
SHM:s engagemang i samarbetsprojektet K-samsök 
bör nämnas i detta sammanhang. 

SHM deltog genom FoU-verksamheten i en 
omfattande nationell och internationell samver-
kan under året. Nationellt gäller det t.ex. inom de 
breda samverkansprojekten Nationellt nätverk för 
 kulturarvsforskning samt Norm, nation, kultur, 

kan tolkas, synliggöras och gestaltas utifrån ett kul-
turarvsperspektiv genom samtidskonst. Förutom som 
konstnärliga uttryck syftar projektet till att tillföra nya 
perspektiv till historietolkningarna.

2.5.3 Forskningens infrastruktur
Tillgängligheten till SHMM:s samlingar är en avgö-
rande del av den svenska arkeologiska, konstveten-
skapliga och numismatiska forskningens infrastruktur. 
Vid sidan av Naturhistoriska riksmuseet är SHM den 
svenska museiinstitution som tar emot allra flest fors-
karbesök. Användning av SHMM:s samlingar stöder 
varje år en omfattande kulturhistorisk kunskapspro-
duktion.

Forskarbesöken vid SHM består i huvudsak av 
forskare, men även av antikvariskt verksamma perso-
ner och studenter. Ett enskilt besök kan omfatta flera 
personer och i flera fall en hel forskargrupp. SHM 
har under året även lånat ut en rad fyndmaterial för 
laborativa forskningsändamål. 

Även KMK:s samlingar omfattar flera föremåls-
grupper som är särskilt efterfrågade av externa fors-
kare i Sverige och internationellt. Det rör sig framför 

Foto: Katarina Nimmervoll 
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Nätverket för museer med medeltidsinriktning samt 
en regelbunden aktivitet kring Riksförbundet Sveri-
ges museers årliga Vårmöte. Gällande internationellt 
deltagande kan man nämna samarbetet inom projektet 
GlobArch, samverkan med ICOM, inom The Inter-
national Heritage Group, kring den internationella 
tidskriften Museum Worlds och kring det stora euro-
peiska forskningsprojektet EUNAMUS. Även KMK 
och TBM deltog i flera nationella och internationella 
nätverk med FoU-anknytning, däribland i styrelserna 
för ICOM:s nätverk för ekonomimuseer, FIDEM och 
Nordisk Numismatisk Union. Genom deltagandet 
i dessa olika organisationer skapas kontakt mellan 
SHMM och med kollegor från hela världen.

2.5.4 Seminarier
Under 2013 anordnades en debatt i serien Het His-
toria. Årets seminarium genomfördes i anslutning 
till eventet Kåldolmens dag (se även avsnitt 2.4.2) 
och temat var svensk historia med nya ögon. Under 
Kåldolmens dag arrangerades också ett utförligt före-
läsningsprogram av forskare och författare vilket var 
ett samarbete med projektet Polysemantiskt digitalt 
samlande. 

På SHM genomfördes även en tvådagars interna-
tionell konferens på temat Ancient Centers, Special 
Economic Zones and – Restart! New Aspects of 
Viking Age Urbanism, c. 750-1100 med ett större 
antal deltagande forskare från framförallt Sverige och 
Tyskland. På SHM hölls även workshopen Heritage 
and critical postcolonialism med ett 30-tal deltagande 
forskare. Workshopen gjordes inom samarbetet med 
Linköpings och Göteborgs universitet kring temat 
kulturarvsforskning.

2.5.5 Publikationer
Forskargruppen publicerade under 2013 två monogra-
fier, tio vetenskapliga artiklar och ett antal populär-
vetenskapliga arbeten. Under 2013 utkom dock inga 
nya volymer i SHM:s vetenskapliga skriftserie, The 
National Historical Museum in Stockholm Studies. 
Personal från SHM deltog i redaktörsgruppen för den 
vetenskapliga arkeologiska tidskriften Fornvännen 
samt i Editorial board för tidskriften Current Swedish 
Archaeology och i Editorial advisory board för den 
nya internationella tidskriften Museum Worlds publ-
icerad av den museologiska institutionen i Leicester i 
Storbritannien.

Vid KMK gavs det under 2013 ut två böcker och 
kataloger. KMK samarbetade även med Numisma-
tiska föreningen i utgivningen av Svensk Numisma-
tisk tidskrift, då KMK:s insatser framförallt bestod i 
bildleverans samt några artiklar. Tidskriften kommer 
ut med 8 nummer per år.

Forskning och utveckling (tkr) 2013 2012
Kostnader -10 229 -9 369
Intäkter av anslag 3 604 3 599
Övriga intäkter 6 625 5 770
 

2.5.6 Redovisning av kvalitativa aspekter på 
resultatet i forskning och utveckling
SHMM har använt processerna antal projekt inom 
FoU, myndighetens samlingar som forskningens 
infrastruktur samt myndighetens forskares deltagande 
för att redovisa resultatets kvalitativa aspekter:

• Externa bedömningar av SHMM:s FoU-projekt 
samt grad av samverkan med andra parter 
inom forskning och utveckling. Utgångspunkten 
för bedömningen är att graden av extern finan-
siering som bekostar projekten visar på externa 
parters bedömning av projektens kvalitet och på 
konkurrens med andra projekt om tilldelningen av 
sådan finansiering. Antal samverkansprojekt visar 
på andra parters intresse av att samarbeta med 
SHMM. SHMM bedömer att god kvalitet upp-
nås genom att mer än 75% av FoU-projekten är 
externfinansierade (d.v.s. genomgår en extern 
bedömning) samt att mer än 75% av FoU-pro-
jekten genomförts i samverkan med andra 
parter. Under 2013 var 79% av de 14 projekt som 
SHMM var huvudman för helt eller till största 
delen externt finansierade och de flesta större pro-
jekt erhöll finansiering i konkurrensutsättning med 
andra projekt hos de stora svenska forskningsfinan-
siärerna. Av de 14 projekt som SHMM var huvud-
man för under 2013 var 64% samverkansprojekt, 
vilket även det visar på en hög grad av samverkan 
med omvärlden även om detta är ett förhållande 
som på längre sikt kan förbättras. Resultatet visar 
att FoU-verksamheten vid SHMM har hög grad av 
extern finansiering och samverkan, vilket i sin tur 
visar att verksamheten har god kvalitet.
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2.5.7 Sammantagen resultatbedömning
Den sammantagna bedömningen är att verksamheten 
inom FoU är mycket god. Den positiva utvecklingen 
av SHMM:s FoU-verksamhet har fortsatt under 2013. 
Nya projekt har initierats och erhållit finansiering. 
Det finns en tydlig och stor efterfrågan på SHM-
M:s samlingar såväl som intresse för myndighetens 
forskare och forskningsresultat. En betydande volym 
projekt och olika slags engagemang karakteriserar 
verksamheten, som också producerar ny kunskap i 
form av böcker, artiklar och publikt tillgängliga pre-
sentationer av olika slag. Myndighetens arbete inom 
verksamheten skapar kunskapsmässiga grunder för att 
öka förståelsen av hur kulturarv kan ge perspektiv på 
samhället. SHMM bidrar, såväl genom sin FoU-verk-
samhet som genom sina samlingar, i stor utsträckning 
på ett positivt sätt till andras forskning och forsk-
ningsförberedande verksamhet runt om i Sverige och 
utomlands.

• God kvalitet i verksamheten genom peer-re-
view av SHMM:s forskares publicering. Extern 
bedömning av vetenskaplig publicering är en 
tydlig kvalitetsaspekt. SHMM bedömer att god 
kvalitet har uppnåtts när hälften av de publikatio-
ner som producerats inom ramen för FoU-verk-
samheten har genomgått peer-review granskning. 
Under 2013 publicerade forskargruppen 18 skrifter 
och av dessa har 50% genomgått peer-review eller 
motsvarande vilket visar på att SHMM:s arbete 
håller en hög vetenskaplig kvalitet.

• SHMM bedömer att fler än 300 forskarbesök 
i myndighetens samlingar per år visar på god 
kvalitet. Valet av antalet forskarbesök som aspekt 
på kvalitet utgår från att SHMM genom en tidigare 
undersökning vet att myndigheten har fler forskar-
besök, och därmed större efterfrågan på verksam-
heten och tjänster, än andra centralmuseer. SHMM 
hade sammanlagt 338 forskarbesök under 2013. 
Resultatet visar på att externa forskare har en hög 
grad av vilja att besöka och använda SHMM:s 
samlingar och det visar i sin tur att verksamheten 
är efterfrågad och har god kvalitet.

Foto: Gabriel Hildebrand
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2.6 Samverkan med andra 
myndigheter och aktörer
Enligt regleringsbrev för 2013 ska Statens historiska 
museer lämna en samlad redovisning av resultatet av 
genomförda insatser, såväl nationellt som regionalt, 
av samverkan med andra myndigheter och aktörer, 
däribland ideella organisationer och andra delar av 
det civila samhället.

SHMM har i redovisningen valt att i begreppet 
samverkan inkludera såväl samverkan (informella 
gemensamma insatser kring ett ämne) och samarbete 
(formaliserade gemensamma insatser), som samord-
ning (insatser för vilka resurser avsatts för en gemen-
sam funktion). Den följande redovisningen omfattar 
ett urval av särskilt betydelsefull samverkan och dess 
resultat under 2013.

2.6.1 Samverkan i samlingsförvaltningen
Inom ramen för samlingsförvaltningen samverkade 
SHMM till största delen genom medverkan i nätverk 
och via formaliserade samarbeten. Detta erfarenhets-
utbyte genomfördes framför allt mellan olika aktörer 
inom stat, landsting och kommun samt med aktörer 
i andra länder. Som nationella exempel på denna 
form av samarbeten kan nämnas SIC (Nätverk för 
samlingschefer vid museer i Stockholm), Nätverket 
Svenska medeltidsmuseer, Kommittén för de natio-
nella laboratorierna (drivs av Geologiska institutionen 
vid Lunds universitet), nätverket för stenåldersarke-
ologer (drivs i samarbete mellan Uppsala universitet 
och Societas Archaeologica Upsaliensis), deltagandet 
i rådgivande nämnden för Centrum för medeltidsstu-
dier (Stockholms universitet), Forum för kulturarvs-
forskning (där RAÄ, SHMM och Stockholms univer-
sitet ingår). Internationella motsvarigheter är framför 
allt ICOM och ICOMON (International Committee 
for Money and Banking Museums) men även Center 
for Textile Research (Saxo University, Köpenhamn), 
Gothic Ivories Project (drivs av Courtauld Institute, 
London kring medeltida elfenbensarbeten) samt 
samarbetet med Römisch-Germanisches Zentral-
museum (RGZM) i Mainz kan omnämnas. Med den 
senare institutionen genomfördes under året både 
ett samarbete kring samlingarna men även gällande 
forskning. Ett samarbete med RAÄ finns dessutom 
kring nedbrytning av arkeologiska bronser.

Det finns en stor efterfrågan efter den expertis som 
SHMM har inom sina ämnesområden. Som exempel 
på sådan samverkan kan nämnas att en representant 
från SHM ingår i referensgruppen för Sunneby- 
projektet (drivs av Vänermuseet) och en annan i 
motsvarande grupp för Runsa-projektet (drivs av 
en forskare knuten till Länsstyrelsen i Stockholm). 
SHMM deltog med ett föredrag kring mögelsanering 
vid årsmötet 2013 för RAÄ/Naturhistoriska Riksmu-
seet/PRE Mal samt vid Samlingsforum som anordna-
des av RAÄ, Värmlands museum och Riksförbundet 
Sveriges  Museer med ett föredrag om förvaltnings-
planer. Det kan även påpekas att SHMM:s expertis 
inom samlingsförvaltning efterfrågats av andra 
 museer. Exempel på detta är Skansen, som efterfrågat 
en samverkan kring upprättandet av en förvaltnings-
plan och Spritmuseum angående mögelsanering. 
En representant från SHM har också deltagit i den 
arbetsgrupp (med representanter för UV Mitt, Öst-
ergötlands museum, Föreningen Klosterliv i Vreta, 
Sancta Birgitta Klostermuseum och Linköpings stift) 
kring öppningen av Sverker den äldres grav i Vreta 
klosterkyrka. 

SHMM deltog även i det pilotprojekt som 
genomfördes i samverkan mellan Wikimedia och 
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trum, Statens försvarshistoriska museer, Livrustkam-
maren, Nordiska museet, Nationalmuseum, Moderna 
museet, Stockholms länsmuseum, Statens museer för 
världskultur, Tekniska museet och Statens maritima 
museer.

Övrig samverkan som är värd att lyfta fram är 
samarbetet med Museum Gustavianum, Uppsala 
om den anatomiska samlingen som ska återföras till 
Uppsala universitets samling. Detta arbete har fortgått 
under 2013 och beräknas kunna avslutas under 2014. 
Diskussionerna fortsatte även kring materialet från 
Helgeandsholmen.

Inom säkerhetsområdet arbetade SHMM i ett väl 
utvecklat samarbete med museer och andra institu-
tioner på central, regional och lokal nivå. Samverkan 
och rådfrågningar under 2013 har bl.a. omfattat 
Hälsinglands museum, Arkeologiskt museum i 
Stavanger, Kvinnohistoriskt museum i Umeå, Statens 
Musikverk, flera församlingar inom Svenska kyrkan 
m.fl. Sedan flera år samverkar SHMM:s museer även 
i Stockholmsmuseernas säkerhetsgrupp (SAMSÄK). 

Myndigheten var även aktiv deltagare i nätverket 
för Brandskydd, Katastrofberedskap och Restvärdes-
räddning i kulturmiljöer. Nätverket leds av RAÄ med 
stöd av Statens fastighetsverk och i samarbete med 
nätverket genomfördes på SHM i maj 2013 ett natio-
nellt tvådagarsseminarium med presentationer och 
reflektioner kring brandskydd och restvärdesräddning 
i museimiljöer.

Under hösten 2013 etablerades, i samarbete med 
representanter från ovanstående nätverk samt repre-
sentanter från Rikspolisstyrelsen och Tullverket, ett 
nytt nätverk som kommer att fokusera på samarbeten 
och informationsspridning kring kulturarvsbrott.

SHMM samverkade även under 2013 med två par-
ter inom fältet samlingsförvaltning. Det gällde sam-
verkan kring konservering med Stiftelsen föremåls-
vård i Kiruna, dels om hyresrelationen med Svensk 
Museitjänst. Båda samarbeten bedöms fungera väl.

2.6.2 Samverkan i publik verksamhet
Samverkan inom ramen för den publika verksam-
heten vid SHMM är mycket omfattande. Det handlar 
om erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning inom 
en rad nationella och internationella nätverk, samver-
kan med en betydande mängd ideella organisationer, 
samt samverkan och samarbeten med myndigheter 
och andra organisationer. Samarbetet omfattar såväl 

 Centralmuseernas samarbetsråd (CMS), vars syfte 
var att förstärka informationen i de Wikipedia-artiklar 
som gällde institutionerna inom CMS. 

SHMM var under året representerat i Riks-
banksfullmäktiges grupp som arbetat med framtag-
ning av nya sedlar och mynt och även samverkat med 
Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien vid framtag-
ning av ett jubileumsbokverk även samverkat med 
Swedbank gällande frågor kring sparandets historia. 
KMK: samverkan fortgick inom det internationella 
projektet Sylloge Nummorum Graecorum, där sam-
lingen av antika mynt från östra medelhavsområdet 
ingår. KMK samverkade även med Riksarkivet och 
Statens försvarshistoriska museer i projektet Fram-
växten av det moderna Sverige. Arbetet ska leda till 
en omfattande antologi.

Inom ramen för utställningsprojektet Massakern 
vid muren, ssamarbetade SHMM med RAÄ kring en 
förstudie om analyser av organiskt material från det 
s.k. korsbetningsmaterialet. I detta sammanhang bör 
även samarbetet med reenactmentgruppen Battle of 
Wisby 1361 föras fram. Samarbetet var framför allt 
inriktat på idé- och kunskapsuppbyggnad i samband 
med produktionen av utställningen Massakern vid 
muren. SHMM anser att denna samverkan var mycket 
betydelsefull. Den påverkade dels verksamheten i 
positiv riktning men bidrog också till att förbättrar 
myndighetens möjligheter att upprätthålla nationella 
kontaktnät. 

SHMM samverkan med olika uppdragsarkeolo-
giska institutioner fortlöpte under året, bland annat 
genom samarbetet med RAÄ i det s.k. RAGU-projek-
tet. Arbetet syftade till att äldre, ännu orapporterade 
arkeologiska undersökningar som utförts på Gotland 
avrapporteras, konserveras och fyndöverförs respek-
tive fyndfördelas. Projektet drevs i samverkan med 
RAÄ och Gotlands museum. 

En viktig uppgift för SHMM under 2013 var att 
delta i diskussionerna kring att hitta digitala lösningar 
kopplade till samlingsförvaltningen. Här samverkade 
SHMM med en rad aktörer: RAÄ, informationsut-
veckling, ATA; RAÄ-UV-mitt, Arkeologikonsult AB, 
Digisam, Stiftelsen föremålsvård i Kiruna, Tekniska 
museet, Västarvet, Kulturarv Östergötland, Kulturarv 
Sydost och Kulturhistoriskt museum, Oslo. En repre-
sentant för SHMM ingick också i ett databasnätverk 
tillsammans med ett stort antal andra museer såsom 
Stockholms stadsmuseum, Arkitektur och design cen-
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samverkan med Swedbank, där KMK mottog spons-
ringsmedel mot att ägna en del av utställningarna åt 
sparandets historia. På liknande sätt bidrar Crane AB 
med sponsringsmedel till TBM. En annan mycket 
viktigt samverkanspartner för verksamheten på TBM 
är Botkyrka kommun. Under året har KMK inlett 
samverkan med Thorén Business School inom ramen 
för utställningsprojektet Entreprenörer. 

Programverksamheten är den verksamhetsdel 
inom SHMM som i allra högst grad kan sägas präglas 
av samverkan med externa parter. Här sker också den 
största mängden samverkan med ideella organisatio-
ner och andra delar av det civila samhället. Exempel 
på ideella och andra organisationer som SHMM 
samverkat med under 2013 är t.ex. Sveriges hem-
bygdsförbund, DEA-föreningen för Kvinnohistoriskt 
museum, Stadsmissionen, Centrum för näringslivshis-
toria, FIDEM (Fédération Internationale de la Méda-
ille d’Art), Musikteater Unna, Berättarnätverket ÖST, 
Genealogiska föreningen, Svenska Numismatiska 
Föreningen, Kungliga musikhögskolan, Riksförbun-
det unga musiker, Stockholm Early Music Festival, 
körer och många andra. Inom ramen för Kåldolmens 

offentliga aktörer som aktörer inom näringslivet och 
det civila samhället.

Under 2013 har SHMM fortsatt sin samverkan 
med Riksutställningar kring utställningen Resan fram 
och tillbaka inför en turné till de regionala museerna. 
Exempel på samverkan med andra museer i utställ-
ningsarbete utgör National Museums of Scotland, 
National Maritime Museum i Sydney, Museu Maritim 
i Barcelona (mottagare av We Call them Vikings) men 
också Gotlands museum med anledningen av materi-
alet kring för utställningen Massakern vid muren. 
SHMM samverkade även med ett stort antal museer 
kring utlån ur myndighetens samling, och har skrivit 
Letters of intent med en rad europeiska museer avse-
ende We Call them Vikings. Samverkan med det civila 
samhället inom ramen för utställningsarbetet fortsatte 
även under 2013 med medlemmar i reenactmentgrup-
per kring Massakern vid muren. 

Inom ramen för utställningsutveckling deltog 
KMK under ICOM:s generalkonferens i Rio de 
Janeiro 2013 med ett föredrag om flippat museum 
som behandlar en ny pedagogisk metod. Andra exem-
pel på samverkan kopplat till KMK:s utställningar är 
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dag samarbetade SHM med en rad organisationer 
såsom Kåldolmens vänner, ABF, Studieförbundet 
Sensus, Stockholms Läns Hembygdsförbund, Hundra 
Härads Compagnie Riksförbundet Folkmusik och 
Dans, Svenska kyrkan, Centrum för religionsdialog 
inom Stockholms stift, Islamiska förbundet i Stock-
holm och Judiska församlingen i Stockholm.

Samverkan förekom även med alltifrån bransch-
organisationen Stockholms bagare och konditorer, 
Centrum för näringslivshistoria, till församlingar 
inom Svenska kyrkan och Svenska Numismatiska 
föreningen. Bland kommunala samverkanspartners 
återfinns t.ex. Stockholms stadsbibliotek, Kulturför-
valtningen, Stockholms stads äldreförvaltning och 
Stockholms Kulturskola. Bland samverkansparterna 
återfinns också t.ex. Historiska media, Riksarki-
vet, RAÄ, Dialogus förlag, och Norstedts och den 
historiska bokklubben CLIO för att bara nämna en 
bråkdel. Det nätverk av programansvariga på Stock-
holmsmuseerna som SHM initierat har under 2013 
fortsatt att träffats för att stämma av, samplanera och 
hitta synergier.

Även inom verksamheten för barn och unga 
genomförs en betydande samverkan med olika 
externa parter. Både kring konkreta program så 

som Junior Filmfestival som drivs av Stockholms 
filmfestival och program tillsammans med Kul-
turskolan samt Medioteket inom Stockholms stad. 
SHM medverkar också i det internationella nätverket 
för barnmuseer Hands On! International i syfte att 
utveckla barns perspektiv i museernas verksamhet 
och representanter från museet och deltog i plane-
ringsgruppen kring den stora konferens som hölls i 
Stockholm 2013. Inom skolverksamheten pågår sam-
verkan med allt från Riksbanken och olika museer 
i framför allt Stockholm, till samverkan med lärare 
inom olika referensgrupper och med friluftsmuseet 
Gunnes gård samt LajvVerkstaden i Västerås. Profes-
sionellt erfarenhetsutbyte sker bland annat inom För-
eningen pedagogisk utveckling inom svenska museer 
(FUISM). SHM ingår också i Nationellt Centrum för 
Kulturarvspedagogik (NCK) projekt.

I arbetet med att öka tillgängligheten för personer 
med funktionshinder samarbetade SHM under året 
med specialpedagoger för att förbättra mötet med 
besökare med olika typer av kognitiva funktionsned-
sättningar, såsom ADHD, Asberger eller autism. Det 
pedagogiska projektet Gränslöst arbetade med stu-
denter som nyligen kommit till Sverige och studerar 
på SFI. 

Foto: Johanna Norin
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museiupphandlare (MUPP) och museernas miljösam-
ordnare (MUMS). SHMM har varit representerat i 
Stockholmsmuseernas chefskollegium. Stockholms-
museerna har också ett nätverk för tillgänglighetsan-
svariga på museerna som SHMM deltar i. Värdefull 
samverkan med fokus på erfarenhetsutbyte och 
verksamhetsutveckling sker även inom Riksförbundet 
Sveriges museer och inom nätverket Nordiskt muse-
ichefskollegium.

SHMM ingår även i Centralmuseernas samarbets-
råd (CMS). Inom CMS sker samverkan, erfarenhets-
utbyte samt diskussion om gemensamma frågor och 
utmaningar för centralmuseerna och under året har 
bl.a. hyresfrågor, digitalisering samt satsningen Kul-
turarvslyftet diskuterats. SHMM bedömer att samber-
kan inom CMS har utvecklats väl under året.

SHMM fortsatte under året sin samverkan enligt 
avtal med RAÄ avseende arkiv.

Nätverket för Museer och Mångfald där SHMM 
ingår fortsatte sitt arbete under 2013. Även arbetet 
inom den samverkansgrupp för erfarenhetsutbyte i 
frågor som rör kulturarv, demokrati och mänskliga 
rättigheter fortgick. I gruppen ingår förutom SHMM, 
även Riksförbundet Sveriges museer, Sveriges hem-
bygdsförbund, Nämnden för hemslöjdsfrågor och 
Statens museer för världskultur. Gruppen genomförde 
under året flera aktiviteter, bl.a. ett seminarium under 
Almedalsveckan med titeln Från Vikingar till föror-
ten – varför berättelser om kultur och identitet väcker 
starka känslor samt deltagande i Tällberg Forum.

2.6.5 Sammantagen resultatbedömning
SHMM samverkar löpande med en betydande mängd 
externa parter inom alla verksamhetsdelar. Samverkan 
med andra myndigheter och aktörer samt med ideella 
organisationer och andra delar av det civila samhället 
bedöms ge mycket stora mervärden i  SHMM:s verk-
samhet och dess resultat. SHMM arbetar fortlöpande
med att stärka samverkan med det ideella samhället 
och andra delar av det civila samhället. 

Samverkansområden som utvecklats särskilt posi-
tivt under 2013 är dels samverkan i den verksamhet 
som riktas till barn och unga, samverkan inom sam-
lingsförvaltingen samt inom projekt rörande frågor 
om kulturarv, demokrati och samhälle.

2.6.3 Samverkan i forskning och utveckling
Inom fältet forskning och utveckling är samverkan en 
grundläggande del av all verksamhet. Den nationella 
och internationella samverkan inom FoU-området 
är mycket bred och omfattande och alla forskare vid 
myndigheten ingår i olika slags forskningsnätverk. 
Den mer formella samverkan i nätverk redovisas i 
avsnitt 2.5.

Utöver ovan nämnda redovisning kan särskilt 
nämnas samverkan med Kungliga Vitterhetsakade-
mien (seminarier, publikationer) och som utgivare 
med Studentlitteratur, Örebro länsmuseum och 
Mångkulturellt centrum (samarbetsnätverk samt 
seminarie- och publikationssamverkan kring Att störa 
homogenitet om mångfaldsutveckling vid museer), 
Kulturparken Småland AB i Växjö (projektsamver-
kan utveckling av digitala samlingssystem), Tema 
Q i Linköping och Styrkeområdet kulturarv vid 
Göteborgs universitet (nationellt nätverk och digital 
portal för kulturarvsforskning i Sverige) samt RAÄ:s 
beredningsgrupp för FoU-medel och en nätverkssam-
verkan med de forskningsansvariga vid samtliga cen-
tralmuseer. Det sker även samarbete med en rad olika 
internationella institutioner inom nätverket GlobArch, 
samverkan med Landesmuseum Schloss Gottorf kring 
utgrävningen i Hedeby i Tyskland, deltagande i det 
tvärvetenskapliga nätverket Austmarr som fokuserar 
på kulturmöten kring Östersjön, forskningssamver-
kan med Etnografiska och Nordiska museet kring 
programmet Samlingarnas sociomateriella dynamik 
samt samverkan kring forskning med Römisch-Ger-
manisches Zentralmuseum i Mainz.

Inom ramen för forskningsprojektet Polyseman-
tiskt samlande samverkade ett antal skolor i Stock-
holms län, RAÄ, Statens museum för Världskultur, 
Livrustkammaren med Skokloster slott och stiftelsen 
Hallwylska museet, Nordiska museet, Kulturparken 
Småland AB, Västerbottens museum, Östergötlands 
museum samt Kåldolmens vänner.

2.6.4 Samverkan inom organisationsutveckling 
och stödfunktioner
Samverkan inom fältet organisationsutveckling 
handlar i hög grad om samverkan inom olika nätverk. 
Det gäller främst erfarenhetsutbyte inom nätverk för 



 40 Statens historiska museer 2013

ernas framväxt samt dess roll i skapande av bilden av 
nationen Sverige. Det andra miniuniversitetet hade 
temat mångfalds- och genusperspektiv. 

Vidare genomfördes under året kompetensut-
veckling inom flera områden såsom datautbildningar, 
arbetsmiljöutbildningar och annan sakspecifik utbild-
ning för respektive arbetsområde. Utöver det gjordes 
flera studiebesök både inom landet och utomlands, 
bl.a. i samband med uppbyggnad, invigning och ned-
tagning av utställningen We Call them Vikings.

2.7.2 Personalsammansättning
En jämn åldersfördelning är viktig av flera skäl, dels 
ger det en mångfald av olika erfarenheter, kontakter 
och kompetenser, dels blir organisationen mindre 
sårbar när det gäller kompetensförluster i samband 
med pensionsavgångar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda var vid årsslu-
tet 2013 47,4 år, en fortsatt minskning sedan ett par år 
tillbaka (förra året 47,6 år). 

I de olika kompetenskategorierna (enbart tillsvida-
reanställda) var medelåldern för ledningskompetens 
50 år, kärnkompetens 47 år och stödkompetens 47 år. 
Medelåldern för ledningskompetens ökade med ett 
par år medan det för kärnkompetens ligger i stort sett 
oförändrat sen förra året. För stödkompetens sjönk 
medelåldern med två år sedan förra året.

Åldersfördelningen bland tillsvidareanställda är 
fortsatt tillfredställande. De närmaste åren förväntas 
1-2 medarbetare per år lämna sina tjänster i samband 
med pension.

Kärnkompetens

Ledningskompetens

Stödkompetens

Figur 3. Åldersstruktur SHMM, 
anställda tillsvidare 2013-12-31
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Av SHMM:s 72 tillsvidareanställda var könsfördel-
ningen vid årsskiftet 2013/2014 70 % kvinnor och 

2.7 Statens historiska 
 museer som arbetsplats

En strategisk kompetensförsörjning är ett viktigt 
verktyg i arbetet med att främja och uppnå SHMM:s 
vision. SHMM är en arbetsplats där mångfalden bland 
medarbetare när det gäller ålder, kön, etnicitet, utbild-
ning samt professionella och kulturella erfarenheter är 
en central del av detta strategiska arbete. Detta gäller 
såväl för arbetet med att förbättra förutsättningarna 
för samlingarnas bevarande för ökad tillgänglighet till 
dessa, som för ökad kunskap inom SHMM:s verk-
samhetsområde. Utöver det är en väl avvägd perso-
nalrörlighet samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
utgångspunkter för verksamheternas resultat. Målet 
är att SHMM:s verksamhet kännetecknas av arbets-
glädje, kvalitet och yrkeskunnande. 

2.7.1 Kompetensutveckling
Under våren var hela myndigheten på en gemensam 
resa till Edinburgh, Skottland, för att besöka myndig-
hetens vandringsutställning We Call them Vikings. 
Under resan genomfördes även flera workshops inom 
det strategiska utvecklingsprojektet Move on Up, 
då alla medarbetare deltog och gemensamt arbetade 
fram flera delar av förändringsplanen. Inom ramen 
för Move on Up anordnades ytterligare två heldagar 
med workshop under året. Utvecklingsprojektet har 
bl.a. mynnat ut i den strategiska förändringsplanen 
Historia inspirerar till förändring, vilken ska hjälpa 
myndigheten att nå den vision som formulerades 
under Move on Up. En viktig del i planen är de s.k. 
Spelreglerna som ska vara ett stöd i arbetet med 
SHMM:s arbetsklimat och innefattar frågor om bl.a. 
samarbete, arbete i projekt, kompetensutveckling, 
social arbetsmiljö, rekrytering och medarbetarsam-
tal. Den strategiska förändringsplanen börjar gälla i 
januari 2014. 

Som en direkt följd av Move on Up påbörjade 
SHMM en myndighetsövergripande kompetensats-
ning i form av ett s.k. miniuniversitet. Två gånger per 
termin förlängs personalmötet och alla medarbetare 
ges möjlighet till en kompetensförstärkning inom ett 
visst område eller i frågor som främjar myndighetens 
utveckling. Under hösten 2013 handlade ett miniuni-
versitet om SHMM egen historia och nationalmuse-
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z under 2013 var 8 % och har minskat sedan föregå-
ende år. Sex personer lämnade sin anställning under 
2013. Under året har 5 personer rekryterats (tillsvida-
reanställningar), varav fyra med stödkompetens och 
en med ledningskompetens. 

2.7.3 Arbetsmiljö och hälsa
SHMM har under de senaste åren arbetat efter fram-
tagna rutiner för att bedriva systematiskt arbetsmil-
jöarbete i syfte att minska och förebygga ohälsa på 
arbetsplatsen. Den psykosociala och fysiska hälsan 
har belysts genom enkäter som används i samband 

30 % män. Det är samma procentfördelning som 
förra året. Inom kategorin ledningskompetens är 
fördelningen jämnare än vid förra mättillfället. Inom 
kategorierna kärn- och stödkompetens finns också en 
överrepresentation av kvinnor. SHMM strävar efter 
att uppnå en jämnare könsfördelning, inom både stöd- 
och kärnkompetens, och beaktar denna aspekt i sam-
band med rekryteringar. Samtidigt kan det konstateras 
att andelen sökande kvinnor i samband med rekryte-
ringar oftast är betydligt större än andelen män samt 
att principen om att den mest kvalificerade kandidaten 
rekryteras är styrande.

Tabell 31. Könsfördelning (procent) inom anställningsformen tillsvidareanställda fördelat på kompetenskategorier

2013 2012 2011
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Ledningskompetens 80 20 100 0 50 50
Kärnkompetens 69 31 69 31 68 32
Stödkompetens 70 30 67 33 64 36

Tabell 32. Nyckeltal avseende sjukfrånvaron vid SHMM

2013 2012 2011
Nyckeltal 1 Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,31 2,32 1,81

Antal anställda 111 111 146
Antal individer med sjukrapportering 60 60 60

Nyckeltal 2 Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 23,96 21,72 13,44
Antal anställda 111 111 146
Antal individer med långtidssjukfrånvaro (redovisas inte – antalet understiger 10 
personer).

– – –

Nyckeltal 3 Kvinnors sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,37 2,53 1,93
Antal kvinnliga anställda 73 79 100
Antal kvinnor med sjukfrånvaro 36 42 43

Nyckeltal 4 Mäns sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,15 1,84 1,57
Antal manliga anställda 29 32 46
Antal män med sjukfrånvaro 17 18 17

Nyckeltal 5 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre i procent av tillgänglig arbetstid 1,88 2,18 6,27
Antal anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre 10 8 29
Antal individer i åldersgruppen 29 år eller yngre med sjukfrånvaro
(redovisas inte – antalet understiger 10 personer)

– – –

Nyckeltal 6 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 i procent av tillgänglig arbetstid 2,36 2,17 1,61
Antal anställda i åldersgruppen 30–49 57 68 80 
Antal individer i åldersgruppen 30–49 med sjukfrånvaro 32 36 38

Nyckeltal 7 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller äldre i procent av tillgänglig arbetstid 2,29 2,59 1,6
Antal anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre 35 35 37
Antal individer i åldersgruppen 50 år eller äldre med sjukfrånvaro 17 19 19
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resultatet från enkäten fortsätter under 2014.
Sjukfrånvaron uppgick år 2013 till 2,31 % av 

tillgänglig arbetstid, vilket innebär en liten minskning 
från år 2012. I jämförelse med den totala sjukfrånva-
ron hos samtliga statliga myndigheter (2,9 % enligt 
Arbetsgivarverkets senast tillgängliga statistik från 
2012) har SHMM en fortsatt lägre sjukfrånvaro. För 
samtliga statliga myndigheter har sjukfrånvaron ökat 
sedan 2011 års mätning.

SHMM bedömer att myndighetens kompeten-
försörjning är god och att förutsättningarna att klara 
myndighetens uppgifter på så sätt också är goda. För 
att garantera en fortsatt god kompetensförsörjning 
inom vissa specialistområden kommer arbetet med att 
kartlägga myndighetens kompetens samt arbeta med 
en kompetensförsörjningsplan att fortgå under 2014. 
Medarbetarenkäten visar att majoriteten av medarbe-
tarna anser att SHMM är en bra arbetsplats.

med arbetsmiljöronder. Resultaten av enkäterna 
används både som underlag till arbetsmiljöronden 
(framförallt fysisk hälsa) och som stöd i samband 
med medarbetarsamtal (fysisk och psykosocial hälsa).

SHMM:s huvudsakliga hälsofrämjande insatser 
under 2013 var friskvårdstimme samt subventione-
rade valfria friskvårdsaktiviteter. Myndigheten erbjöd 
även samtliga anställda massage. Fruktkorgar levere-
ras sedan ett flertal år tillbaka en gång per vecka till 
myndighetens olika arbetsställen.

Under 2013 genomförde SHMM, med stöd av en 
konsult, en medarbetarenkät. Enkäten visade på ett 
gott resultat, majoriteten av SHMM:s medarbetare 
trivs med sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. 
Resultatet av enkäten har diskuterats i ledningsgrup-
pen samt på respektive enhet. Diskussionerna ledde 
till att ett antal aspekter valdes ut för en djupare 
diskussion för att förbättra arbetsmiljön. Arbetet med 

Foto: Katarina Nimmervoll 
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3. Finansiell redovisning

Foto: Katarina Nimmervoll 

Foto: Katarina Nimmervoll 
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Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)
 2013 2012 2011 2010 2009

Låneram i Riksgäldskontoret      
– beviljad 15 000 15 000 17 000 17 000 15 000
– utnyttjad 12 779 9 440 11 540 13 293 8 555

Räntekonto hos Riksgäldskontoret      
– beviljad kontokredit 9 726 12 000 8 757 8 757 8 757
– maximalt utnyttjad kontokredit 1 475 – 2 394 7 223 –
– ränteintäkter 41 160 143 7 50
– räntekostnader – – – 6 –
Avgiftsintäkter      
– budget, enligt regleringsbrev 10 000 10 000 13 575 13 575 9 800
– utfall 15 347 12 680 11 683 11 566 11 429

Anslag      
– beviljad anslagskredit 2 558 2 539 2 505 2 426 2 342
– utnyttjad anslagskredit – – – – –
– anslagssparande 2 371 1 128 1 572 1 268 2 433

Kapitalförändring      
Balanserad kapitalförändring tidigare år -1 818 2 763 4 780 6 571 5 980
Årets kapitalförändring 1 203 -4 581 -2 017 -1 791 -1 228
Summa -615 -1 818 2 763 4 780 4 752

Personal      
Antal årsarbetskrafter 76 76 78 73 79
Medelantal anställda 86 88 80 85 90
Driftskostnad per årsarbetskraft 1 360 1 411 1 290 1 327 1 216

Sammanställning över väsentliga uppgifter
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Resultaträkning (tkr)
Not 2013-01-01z–

2013-12-31
2012-01-01 

–2012-12-31
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter av anslag 83 758 84 719
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 15 347 12 680
Intäkter av bidrag 2 9 980 9 952
Finansiella intäkter 3 53 319
Summa 109 138 107 670

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal 4 -48 833 -45 009
Kostnader för lokaler 5 -24 954 -27 106
Övriga driftskostnader 6 -29 574 -35 102
Finansiella kostnader 7 -135 -217
Avskrivningar -4 439 -4 817
Summa -107 935 -112 251

VERKSAMHETENS UTFALL 1 203 -4 581

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8 1 203 -4 581

Resultaträkning
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Balansräkning

Balansräkning (tkr)
Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 9
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 299 296

Materiella anläggningstillgångar 10
Förbättringsutgifter annans fastighet 1 712 2 200
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 811 14 133
Pågående nyanläggningar 5 846 700

19 369 17 033

Varulager m.m.
Varulager och förråd 587 469

Fordringar
Kundfordringar 2 907 994
Fordringar hos andra myndigheter 2 018 2 843
Övriga fordringar 22 10

4 947 3 847

Periodavgränsningsposter 11
Förutbetalda kostnader 2 777 6 549
Upplupna bidragsintäkter 548 -
Övriga upplupna intäkter 3 019 -

6 344 6 549

Avräkning med statsverket 12
Avräkning med statsverket -1 774 -270

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 13 5 564 7 368
Kassa och bank 80 109

5 644 7 477
SUMMA TILLGÅNGAR 35 416 35 401
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Balansräkning (tkr)
Not 2013-12-31 2012-12-31

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital 14
Statskapital 112 –
Donationskapital 3 020 3 020
Balanserad kapitalförändring -1 818 2 763
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 1 203 -4 581

2 517 1 202

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 15 369 215
Övriga avsättningar 16 474 700

843 915

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 17 12 779 9 440
Skulder till andra myndigheter 2 729 1 590
Leverantörsskulder 4 521 9 714
Övriga skulder 807 752

20 836 21 496

Periodavgränsningsposter 18
Upplupna kostnader 4 999 5 095
Oförbrukade bidrag 4 247 6 113
Övriga förutbetalda intäkter 1 974 580

11 220 11 788
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 35 416 35 401
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Anslagsredovisning (tkr)
UO 17:8:1 ap.1 – Statens historiska museer, 
 förvaltningskostnader (ramanslag)

Ingående 
överför-

ingsbelopp

Årets 
tilldelning 
enl. reg-

leringsbrev

Totalt 
disponibelt

Utgifter2, 3 Utgående 
överförings-

belopp1

1 128 85 262 86 390 -84 019 2 371

1  Beslut enligt regleringsbrev: Anslagsbehållning som får 
disponeras 3 %; beviljad anslagskredit 2 558 tkr.

2  Intäkter av avgifter – se tilläggsupplysningar, not 1.
3  Av avräknade utgifter är 261 tkr hänförbara till årets 
minskning av semesterlöneskuld intjänad t.o.m. 2008, 
enligt undantagsregeln i anslagsförordningen § 16 
(1996:1189). 

Anslagssparandet beror dels på lägre kostnader än budge-
terat för bl.a. IT-drift, lokalvård och magasinsverksamhet 
och till en del på intäkter som inte beaktats i budgeten för 
2013.

Anslagsredovisning
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Verksamhet med full kostnadstäckning (tkr)
+/- t.o.m. 2011 +/- 2012 Intäkter 2013 Kostnader 2013 +/- 2013 Ack. +/- t.o.m. 2013

Försäljning av varor -5 433 -662 1 751 -2 540 -789 -6 884
Undersökningar, 
utredningar och andra 
tjänster

– – – – – –

Tjänsteexport – -3 280 3 790 -1 114 2 676 -604
Summa -5 433 -3 942 5 542 -3 655 1 887 -7 488

Övrig avgiftsbelagd verksamhet, intäkter (tkr)
Entréer och visningar – – 3 812 – – –
Övrigt – – 5 994 – – –
Summa – – 9 806 – – –

Finansiella villkor

Anm. Underskottet för resultatområdet försäljning av varor 
är framför allt hänförbart till försäljningen vid Historiska 
museet. Under året har entréhallen byggts om, vilket bl.a. 
möjliggjort att butiken fr.o.m. 2014 är lokaliserad till 
entréhallen. Det kommer att medföra lägre personalkostna-
der tack vare samordning med övrig besöksservice. Vidare, 
innebär denna förändring tydligare exponering av varorna, 
vilket förväntas leda till ökade försäljningsintäkter. Under-
skottet bedöms därför minska de kommande åren. SHMM 

har i särskilda skrivelser till regeringen, senast i budget-
underlaget för perioden 2014 – 2016, redovisat vidtagna 
åtgärder för att uppnå full kostnadstäckning i denna del av 
verksamheten. 
Intäkter och kostnader för resultatområdet tjänsteexport 
är hänförbart till produktion och turné av vandringsut-
ställningen We call them Vikings. Turnéplanen omfattar 
perioden t.o.m. år 2017 och utfallet beräknas medföra ett 
mindre överskott.

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter tas ut med stöd av instruktion (2007:1180) 
och bemyndigande i regleringsbrev. Intäkterna dispo-
neras av Statens historiska museer.
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Tilläggsupplysningar och noter

1. Information av väsentlig betydelse för 
 regeringens uppföljning och prövning, 
enligt FÅB 2 kap. § 4
Maximibeloppet för direktupphandling (LOU 15 kap. 
3 § 2 st) har överskridits i samband med anskaff-
ningar från tre leverantörer, till ett värde av totalt 
1,7 Mkr. Av detta utgör 0,9 Mkr köp av annonser 
från den leverantör som tillhandahåller ett visst 
annonsutrymme för flera museer (det s.k. musei-
uppslaget) varje vecka i Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Metro samt köp av andra annonser 
för aktiviteter i den publika verksamheten. Övriga 
direktupphandlingar gäller köp av IT-utrustning 
samt material och teknisk service i utställningarna 
av AV-utrustning. SHMM har rekryterat en upp-
handlings- och inköpsansvarig som tillträdde sin 
tjänst under året med ansvar för att utveckla rutiner, 
genomföra utbildningsinsatser samt ge råd och stöd i 
samband med anskaffningar av varor och tjänster. 

2. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB).

Brytdag
Anslagsavräkning sker kostnadsmässigt. Löpande 
redovisning och anslagsavräkning avseende räken-
skapsåret har gjorts t.o.m. 2014-01-03. Som periodav-
gränsningspost bokförs belopp överstigande 50 tkr, 
exklusive moms.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till det belopp som efter indi-
viduell prövning beräknas bli betalt. I de fall faktura 
eller mosvarande inkommit efter fastställd brytdag 
eller där fordrings- eller skuldbeloppet ej är känt vid 
brytdagen, redovisas beloppen som periodavgräns-
ningsposter.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värde-
ras för enstaka händelser enligt balansdagens kurs. 
Upplupna intäkter för vandringsutställningen We call 

them Vikings har dock värderats enligt årsgenomsnit-
tet för eurons valutakurs.

Värdering av tillgångar – lager
Lagret består av souvenirer och böcker och har värde-
rats till anskaffningsvärdet. 

Värdering av anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anskaffningar med en 
ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaff-
ningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp (f.n. 
22 250 kr) har redovisats som anläggningstillgång. 
Vidare har förbättringsutgifter på annans fastighet 
av väsentliga belopp (minst 100 tkr) redovisats som 
anläggningstillgång. På anskaffningsvärdet görs linjär 
avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska livs-
längden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstill-
gångar –rättigheter och andra 

3 – 5 år beroende på 
 anläggningens beskaffenhet

Förbättringsutgifter på annans 
fastighet

5 – 7 år beroende på 
 anläggningens beskaffenhet 

Datorer och kringutrustning 3 år
Installationer, kontors-
maskiner, utställningar och 
övriga inventarier

3 – 7 år beroende på 
 anläggningens beskaffenhet

Konst och kulturtillgångar Obegränsad ekonomisk 
livslängd

 
3. Övriga upplysningar
Statens historiska museer förvaltar stiftelsen Fritz och 
Birgitta Åbergs fond. Tillgångarnas värde uppgår till 
ca 700 tkr. Utdelning har under året skett med 110 tkr.

Svenska numismatiska föreningen ifrågasät-
ter statens äganderätt till vissa föremål i Kungliga 
myntkabinettets samlingar. Av den anledningen pågår 
inventeringar, utredningar och diskussioner för att 
skapa klarhet och samsyn om detta.

4. Resultatredovisningen
Kostnaderna för respektive viktig prestation/delpro-
cess utgörs av totala kostnader, dvs. både direkta 
och indirekta kostnader (exklusive kostnaderna för 
försäljning av varor). Fördelningen av kostnader 
per prestation har skett med stöd av tidredovisning 
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Det har därför inte varit möjligt att ta fram jämförbar 
statistik för 2011.

Antal avslutade depositioner SHMM – tabell 11
Denna tabell är en del av det stegvisa förbättrings-
arbetet av resultatredovisningen SHMM genomför. 
Det har därför inte varit möjligt att ta fram jämförbar 
statistik för 2011.

Antal vuxna deltagare i programpunkter och 
 visningar – tabell 16
Fram till 2011 fördes inte denna statistik på TBM 
och det finns därför inte jämförbara siffror för 2011. 
Rutiner för mätningar på samtliga museer är under 
framtagande.

Antal bokade skolbesök och antal deltagare i bo-
kade skolbesök – tabell 19-20
Statistiken i båda tabellerna inkluderar lärare och 
eventuella andra medföljande vuxna.

Antal deltagare i obokade skolbesök – tabell 21
TBM tar inte emot obokade skolbesök. Statistiken i 
tabellen inkluderar lärare och eventuella andra med-
följande vuxna.

Utvärdering av skolprogram vid SHM 
– avsnitt 2.4.3
Utvärderingen sker genom enkäter, vilka delas ut i 
samband med lärarnas besök. Enkäterna samlas sedan 
in, sammanställs och resultatet analyseras av SHM. 
Material finns samlat på SHM.

Uppgifter om deltagare i lärarkvällar 
– avsnitt 2.4.3
Uppgifterna bygger på en gemensam uppskattning 
från de deltagande museerna.

Utvärdering av skolprogrammet Möt forntiden 
genom Generic Outcome Learning) – avsnitt 2.4.3
Utvärderingen sker genom en enkät i samband med 
elevernas deltagande i skolprogrammet. Enkäterna 
samlas in, sammanställs och analyseras av SHM. 
Materialet finns samlat på SHM.

Deltagande vid Kulturfestivalen – avsnitt 2.4.3
Det uppgivna antalet besök bygger på officiell statis-
tik från Kulturfestivalen i Stockholms stad.

i  kärnverksamheten. Direkta personalkostnader har 
använts som fördelningsnyckel för indirekta kostnader.

Lokalkostnaderna har fördelats på grundval av 
uppmätta ytor samt fördelats enligt en uppskattning av 
lokalernas nyttjande för respektive prestationstyp. För 
TBM har lokalkostnaderna fördelats med hälften var 
på prestationerna Förvalta samling och Utställningar.

Uppgifter redovisas endast för de två senaste åren, 
eftersom tidredovisning enligt en gemensam och 
 processbaserad struktur infördes år 2012.

Begrepp i resultatredovisningen gällande sam-
lingsförvaltningen – avsnitt 2.3
Föremålspost – En föremålspost kan i sig omfatta en 
mängd föremål.
Föremål – Är likställt med föremålspost.
Accession – Förvärv av museiföremål till samlingarna.

Avslutade accessioner SHM – tabell 3
Denna tabell är en del av det stegvisa förbättrings-
arbetet av resultatredovisningen SHMM genomför. 
Det har därför inte varit möjligt att ta fram jämförbar 
statistik för 2011.

Ej handlagda accessionsärenden SHM – tabell 4
Denna tabell är en del av det stegvisa förbättrings-
arbetet av resultatredovisningen SHMM genomför. 
Det har därför inte varit möjligt att ta fram jämförbar 
statistik för 2011.

Antal föremål som accederats till KMK (som inte 
är fynd) – tabell 5
Denna tabell är en del av det stegvisa förbättrings-
arbetet av resultatredovisningen SHMM genomför. 
Det har därför inte varit möjligt att ta fram jämförbar 
statistik för 2011.

Antal föremål som konserverats i Kiruna av 
SFMV – tabell 6
Denna tabell är en del av det stegvisa förbättrings-
arbetet av resultatredovisningen SHMM genomför. 
Det har därför inte varit möjligt att ta fram jämförbar 
statistik för 2011.

Antal föremål som har rengjorts eller konserverats 
på KMK – tabell 7
Denna tabell är en del av det stegvisa förbättrings-
arbetet av resultatredovisningen SHMM genomför. 
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Besöksstatistik – tabell 22-23
Data i dessa tabeller är densamma som redovisas till 
Myndigheten för kulturanalys. Datainhämtningen 
sker enligt följande metoder.

SHM: Besök på museet (inklusive restaurang och 
butik) registreras i kassasystemet Kassanova. I en 
särskild artikel registreras om besökaren är över eller 
under 19 år. Under de perioder museet har fri entré 
räknas antalet besök manuellt med handräknare. De 
registreras därefter i Kassanova. De felkällor som kan 
uppkomma i besöksstatistiken för SHM kan vara den 
statistik som bygger på handräkning och där besökare 
räknas visuellt. Det sker i café, butik, vid fri entré 
samt vid temahelger. En annan felkälla är om SHM 
har museibesökare som inte anmälts i entrén eller till 
bokningen. Även museibesökare som efterregistreras 
vid stängning, som skolklasser och museibesökare 
med fri entré, kan räknas fel genom att registrering 
inte sker, summeringen görs fel eller själva regist-
reringen blir fel. För att minimera fel har SHM en 
manuell Excel-fil där registrering och redovisning av 
siffror från Kassanova, uppdelat i olika kategorier, 
sker dagligen. Denna manuella efterkontroll görs av 
en och samma person, vilket ger överblick och möj-
lighet till kvalitetssäkring.

KMK: Besök på museet (inklusive restaurang och 
butik) registreras i kassasystemet Kassanova. I en 
särskild artikel registreras om besökaren är över 
 eller under 19 år. Detsamma gäller under de perioder 
museet har fri entré, men i vissa fall kan även antalet 
besök vid fri entré räknas manuellt med handräknare. 
Under frientréperioderna ställs i tveksamma fall en 
kontrollfråga avseende besökarnas ålder. De felkällor 
som kan uppkomma i besöksstatistiken för KMK kan 
vara den statistik som bygger på handräkning och 
där besökarna räknas visuellt. Det sker i restaurang, 
butik, vid fri entré samt vid temahelger. 

TBM: Under allmänna öppettider räknas antalet 
besök manuellt med handräknare (inklusive besö-
kare till restaurang och café). Antalet bokade besök 

registreras vid bokning samt revideras vid det faktiska 
besökstillfället. Det totala antalet besök summeras 
och registreras i en Excel-fil. Beräkningen av antalet 
besök gjorda av personer under 19 år baseras dels på 
antalet besök från skolan (förskola och grundskola 
samt gymnasiet), dels på en uppskattning av övriga 
besök gjorda av personer under 19 år. Vid TBM 
 bygger de felkällor som kan uppkomma i besökssta-
tistiken främst på att personalen missar museibesö-
kare, alternativt räknar samma besökare två gånger. 
För att undvika detta har TBM arbetat med att få 
tydliga rutiner för besöksregistreringen.

Besöksstatistik webb – tabell 24 -25
Besöksstatistik avseende besök på tumbabruksmu-
seum.se kan inte redovisas på grund av att verktyg för 
datafångst saknas. Statistiken avseende myntkabinet-
tet.se kan inte redovisas för 2011 på grund av brister 
i dåvarande redovisningsunderlag och för 2013 på 
grund av att KMK har förlorat möjligheten att logga 
in på Googles analytics. För SHM gäller att sidvis-
ningar för video.historiska.se inte är medräknade 
eftersom undersidorna ligger på en extern server och 
inte räknas in i SHM:s statistik.

Forskningens infrastruktur – avsnitt 2.5.3
Bedömningen att SHM, vid sidan av Naturhistoriska 
riksmuseet, är den museiinstitution som tar emot 
flest forskarbesök av de svenska museiinstitutionerna 
bygger på en enkät som genomfördes vid SHM via 
telefonsamtal till majoriteten av centralmuseerna 
under perioden 2010-2011. Svaren på enkäten visade 
att Naturhistoriska riksmuseet och SHM hade flest 
forskarbesök till samlingarna av samtliga centrala 
museer. Materialet från enkäten finns samlat på SHM.

5. Uppgifter om ledande befattnings-
havare enligt 7 kap. 2 § Förordningen 
om  Årsredovisning och budgetunderlag 
– utbetalda ersättningar 
 
Maria Jansén, överintendent 1 083 tkr
 
Överintendenten är ledamot i insynsrådet för 
länsstyrelsen i Östergötland.
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Not 4 Kostnader för personal
2013 2012

Löner, exklusive sociala avgifter -32 522 -29 875
Övriga kostnader för personal -16 311 -15 134
Summa -48 833 -45 009
 
Kostnaderna för personal har ökat med 3,8 miljoner kronor  
i jämförelse med föregående år. Denna ökning är bl.a. 
hänförbar till att tjänsten som överintendent var vakant 
under 6 månader år 2012. Vidare har kostnaderna ökat 
för visstids- och timanställda. Härtill kommer kostnader i 
samband med omställning och ny organisation för museer-
nas besöksservice. 

Not 5. Lokalkostnader
Minskningen av lokalkostnaderna i jämförelse med 
föregående år uppgår till 2,1 miljoner kronor. Denna beror 
huvudsakligen på att kostnaderna år 2012 också omfattade 
kostnader för en skuld till Statens fastighetsverk som skulle 
ha redovisats i bokslutet 2010, men som felaktigt kostnads-
fördes först 2012. Härigenom blev de redovisade lokal-
kostnaderna högre föregående år, än de annars skulle ha 
varit. Skulden är hänförbar till hyresperioden 2008 – 2010 
avseende Historiska museets lokaler och är reglerad vid 
utgången av 2013. Dessa lokaler förhyrs enligt principerna 
för kostnadshyra och inom ramen för denna hyresmodell 
har avstämningar gjorts mellan hyresvärd och hyresgäst av 
faktiska kostnader och betald hyra efter varje hyresperiods 
utgång. Hyresavtalet för perioden 2014 – 2019 bygger på 
reviderade principer för kostnadshyra, vilket bl.a. innebär 
att hittillsvarande avstämningsförfarande upphör.
 
Not 6. Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader har minskat med 5,5 miljoner 
kronor i jämförelse med föregående år. Det beror på lägre 
kostnader för tjänsteköp (kommunikation, IT-drift, upp-
handlingsstöd m.m.) och underhållsåtgärder i utställningar 
och lokaler. Föregående år ökade dessa kostnader till följd 
av bl.a. genomförd IT-migration, ett särskilt projekt om 
strategisk kommunikation och grafisk profil, tryckkostnader 
för nya utställningskataloger och extra underhållsåtgärder i 
vissa utställningar och lokaler. 

6. Noter
Belopp redovisas i tkr där ej annat anges. 

Not 1. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2013 2012

Entréavgifter och visningar 3 812 4 719
Försäljning av varor 1 751 1 949
Avgifter enligt § 4 avgiftsförordningen 4 599 5 087
Tjänsteexport 3 790 –
Icke-statliga medel enligt 6 kap. 
§ 1, kapitalförsörjningsförordningen 
 (sponsormedel)

337 300

Övrigt 1 058 625
Summa 15 347 12 680
 
Samtliga avgifter tas ut med stöd av bemyndigande i 
instruktion och regleringsbrev, förutom avgifter enligt 4 § 
avgiftsförordningen. Avgifter enligt § 4 avgiftsförordningen 
avser avgifter för uthyrning av lokaler (3 502 tkr), ersätt-
ningar från Riksantikvarieämbetet avseende ämbetets andel 
av bevakningskostnader och lokaler för kontorsservice i 
Kvarteret Krubban (910 tkr) samt ersättningar för sekreta-
riat åt Centralmuseernas samarbetsråd (109 tkr). 

Not 2. Intäkter av bidrag
2013 2012

Statliga 2 347 3 278
Mellanstatliga – –
Icke-statliga 7 633 6 674
Summa 9 980 9 952

Bidragsintäkterna är bl.a. hänförbara till FoU-verksamheten 
(5,9 Mkr) och till bidrag från Stiftelsen Tumba bruksmu-
seum (2,0 Mkr). 
 
Not 3. Finansiella intäkter

2013 2012
Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 42 160
Övriga finansiella intäkter 11 159
Summa 53 319
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Not 10. Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter annans 
 fastighet

2013-
12-31

2012-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 5 532 5 258
Årets anskaffning 240 274
Ackumulerade anskaffningar 5 772 5 532
Avskrivningar, IB -3 549 -3 052
Årets avskrivningar -553 -497
Ackumulerade avskrivningar -4 102 -3 549
Bokfört värde 1 670  1 983

Förbättringsutgifter annans 
 fastighet – pågående

2013-
12-31

2012-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 217 0
Årets anskaffning 42 217
Årets aktivering -217 0
Bokfört värde 42 217

Maskiner, inventarier, installationer 
m.m.

2013-
12-31

2012-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 67 521 64 328
Årets anskaffningar 1 349 3 193
Ackumulerade anskaffningar 68 870 67 521
Avskrivningar, IB -53 388 -49 248
Årets avskrivningar -3 671 -4 141
Ackumulerade avskrivningar -57 059 -53 388
Bokfört värde 11 811 14 133

Pågående nyanläggningar 2013-
12-31

2012-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 700 326
Årets anskaffning 5 549 374
Årets aktivering -403 0
Bokfört värde 5 846 700

Summa bokfört värde, materiella 
anläggningstillgångar

19 369 17 033

 
Årets anskaffning pågående nyanläggning utgörs till största 
delen av utgifter för genomförd ombyggnation och verk-
samhetsanpassning av entréhallen vid Historiska museet 
(4,1 Mkr) samt av pågående produktion av en ny utställning 
(1,1 Mkr).  

Not 7. Finansiella kostnader
2013 2012

Räntekostnader lån i Riksgäldskontoret -99 -164
Övriga finansiella kostnader -36 -53
Summa -135 -217

Not 8. Kapitalförändring enligt resultaträkningen
2013 2012

Bidragsfinansierad verksamhet -684 -639
Avgiftsfinansierad verksamhet med 
full kostnadstäckning

1 887 -3 942

Årets kapitalförändring 1 203 -4 581
 
Årets kapitalförändring i bidragsfinansierad verksamhet 
är hänförbar till avskrivningskostnader för investeringar 
i utställningen Sveriges historia , vilka finansieras med 
oförbrukade bidragsmedel som intäktsförts tidigare år. 
 Kapitalförändringen för avgiftsfinansierad verksamhet 
består dels av försäljning av varor (-789 tkr), dels tjänste-
export (2 676 tkr). 
 
Not 9. Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2013-
12-31

2012-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 896 896
Årets anskaffning 218 0
Ackumulerade anskaffningar 1 114 896
Avskrivningar, IB -599 -420
Årets avskrivningar -216 -179
Ackumulerade avskrivningar -815 -599
Bokfört värde 299 296

Summa bokfört värde, immateriella 
anläggningstillgångar

299 296
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Not 13. Räntekonto i Riksgäldskontoret
2013-
12-31

2012-
12-31

Beviljad kreditram 9 726 12 000
Behållning 5 564 7 368

Av behållningen utgör 773 tkr donationsmedel. 
 
Not 14. Myndighetskapital

IB 2013 Årets för-
ändring

UB 
2013

Statskapital 0 112 112
Donationskapital 3 020 0 3 020
Balanserad kapitalföränd-
ring, varav:

-1 818 1 203 -615

Bidragskapital 2 107 0 2 107
Bidragsfinansierad verksamhet 5 450 -684 4 766
Avgiftsbelagd verksamhet 
med full kostnadstäckning

-9 375 1 887 -7 488

Summa myndighetskapital 1 202 1 315 2 517
 
Statskapitalet består av objekt som Riksantikvarieämbetet 
efter inlösen tillfört SHMM, enligt lagen om kulturminnen 
(1998:950). Bidragskapitalet utgörs av fr.o.m. år 2003 
inköpta föremål till samlingarna, vilka har finansierats med 
bidrag.  

Not 15. Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

2013-
12-31

2012-
12-31

Ingående avsättning 215 0
Årets pensionskostnad 373 340
Årets pensionsutbetalningar -219 -125
Utgående avsättning 369 215
 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser avser 
åtaganden för framtida betalningar av delpensioner.

Not 11. Periodavgränsningsposter – fordringar
2013-
12-31

2012-
12-31

Förutbetalda hyreskostnader 2 572 5 906
Övriga förutbetalda kostnader 205 643
Upplupna bidragsintäkter, icke statliga 548 –
Övriga upplupna intäkter 3 019 –
Summa 6 344 6 549
 
Den lägre fordran för förutbetalda hyreskostnader i jämfö-
relse med föregående år beror på att lokalhyra för Histo-
riska museets lokaler det första kvartalet 2014 inte betalats 
före årets utgång. Det beror i sin tur på att hyresavtalet för 
perioden 2014 – 2019 inte blivit klart till följd av regering-
ens beslut om ändrat avkastningskrav för s.k. ändamålsfast-
igheter. Avtalet blir klart för undertecknande i början av år 
2014. Övriga upplupna intäkter avser ersättningar för pro-
duktionen av vandringsutställningen We call them Vikings. 
 
Not 12. Avräkning med statsverket

2013-
12-31

2012-
12-31

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -1 128 -1 572
Redovisat mot anslag 84 019 85 061
Anslagsmedel som tillförts räntekontot -85 262 -84 617
Skuld avseende anslag i 
räntebärandeflöde

-2 371 -1 128

Fordran avseende semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 858 1 200
Redovisat mot anslag enligt 
 undantagsregeln

-261 -342

Fordran avseende semester-
löneskuld som inte har redovisats 
mot anslag

597 858

Summa, avräkning med statsverket -1 774 -270
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Not 18. Periodavgränsningsposter – skulder
2013-
12-31

2012-
12-31

Upplupna kostnader
Upplupna löner och arvoden, inkl. 
sociala avgifter

972 433

Upplupna semesterlöner, inkl. sociala 
avgifter

2 542 2 661

Övrigt 1 486 2 001
Summa 4 999 5 095

Oförbrukade bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 310 1 884
Bidrag från icke-statliga givare 3 937 4 229
Summa 4 247 6 113

Övriga förutbetalda intäkter 1 974 580
Summa 11 220 11 788
 
Övriga förutbetalda intäkter avser bl.a. ersättningar för 
vandringsutställningen We call them Vikings. 
 
Beräknat ianspråktagande av bidrag från statliga 
myndigheter

< 31/3 2014 1/4 – 31/12 2014 2015 - 2016 > 2016
146 164 – –

Not 16. Övriga avsättningar
2013-
12-31

2012-
12-31

Omställning
Ingående avsättning – 1 655
Särskild pensionsersättning, årets 
förändring

– -1 655

– 0
Lokalt utvecklingsarbete 
Ingående avsättning 700 614
Årets förändring -226 86

474 700
Summa utgående övriga avsättningar 474 700
 
Not 17. Lån i Riksgäldskontoret

2013-
12-31

2012-
12-31

Låneram enl. 20 § lag (1996:1059) 15 000 15 000
Ingående skuld 9 440 11 540
Upptagna lån under året 6 791 1 706
Amorteringar under året -3 452 -3 806
Utgående skuld 12 779 9 440
 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Stockholm den 21 februari 2014

Maria Jansén
Överintendent
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