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På Statens historiska museum (SHMM) är vår vision 
att våra verksamheter berikar individen, bidrar till 
ett hållbart samhälle och stärker demokratin. Vår 
övertygelse är att medvetenhet om att samhällets 
utveckling går att påverka är grunden för en funge
rande demokrati. Och att historia visar att samhället 
går att förändra. Med hjälp av historia kan man se hur 
olika människors handlande har format det samhälle 
som vi har idag. Tillgång till historia genom museers 
verksamhet har därför en avgörande betydelse för 
demokratin.

Historia inspirerar till förändring har vi valt att 
kalla vår strategiska förändringplan som styr verk
samheten de närmsta åren. Planen är framtagen i nära 
samverkan med alla medarbetare inom myndigheten. 
Den utgår ifrån de kulturpolitiska målen och de för
väntningar som vilar på verksamheten inför framti
den. Vi vill att vår verksamhet utvecklas i riktning 
mot ett öppet, modigt och samhällsrelevant arbete. 
Vi strävar också efter att skapa effektiva processer, 
utveckla berikande samarbeten och göra resultaten av 
vår verksamhet lättillgängliga. 

Historia och kulturarv är laddad materia, med 
potential att definiera såväl tillhörighet, som utan
förskap. Verksamheten på våra museer ska erbjuda 
människor tillfälle att ifrågasätta sina egna tanke
mönster, inspireras och se nya möjligheter. Det ska 
vara tydligt för alla att SHMM har som ambition att 
bidra till en mångfasetterad bild av Sveriges historia. 
Detta synsätt genomsyrar såväl arbetet med våra sam
lingar, som arbetet med och för vår publik. 

Besöksutvecklingen har under året varit positiv 
på alla våra museer. Allt fler söker sig till oss och går 
nöjda härifrån. SHMM har en anmärkningsvärt nöjd 
publik. De publikundersökningar som genomförts 
under året visar att 90% av besökarna på Historiska 
museet var nöjda med sitt besök och 98% av dem 
rekommenderar ett besök. Det är en ökning med 12% 
jämfört med år 2013. Glädjande är också att hela 72% 

Inledning 2014

av besökarna på SHM var förstagångsbesökare vilket 
betyder att vi har lockat många nya besökare. En 
annan mycket positiv utveckling är att antalet besök av 
barn och unga under 2014 ökade med 25% på Kung
liga myntkabinettet (KMK) jämfört med 2013. 

Intresset för vår internationella utställning We Call 
Them Vikings har vuxit sig så stort att vi producerade 
och invigde ytterligare en version 2014. De båda 
utställningarna har nu setts av 611 700 besökare i 
Australien, Europa och Nordamerika. 

Regeringens mycket välkomna beslut att höja 
SHMM:s ramanslag från 2014 har möjliggjort flera 
satsningar på arbetet med myndighetens samlingar. 
Insatserna har bl.a. lett till ett så effektivt accessionsar
bete att den ackumulerade eftersläpningen i accessio
nen nu börjat arbetats av. På KMK har stora insatser 
gjorts inom inventering och uppordning av samling
arna. Det med Riksantikvarieämbetet gemensamma 
uppdraget att utveckla och effektivisera hanteringen 
av fynd från arkeologiska undersökningar har legat väl 
i linje med interna satsningar på samlingsarbetet och 
har på så sätt bidragit till en bra och nödvändig dialog 
över myndighetsgränser och med andra aktörer. 

Den positiva utvecklingen av myndighetens 
FoU-verksamhet fortsatte under 2014. Det finns en 
tydlig och stor efterfrågan på SHMM:s samlingar 
såväl som intresse för myndighetens forskare och 
forskningsresultat. Flera större forskningsprojekt har 
fått finansiering under 2014 t.ex. Att samla Sápmi där 
samlandet av samiska föremål i Sverige på 1600 och 
1700talet kartläggs, tillgängliggörande av materialen 
från stenåldersplatsen Alvastra pålbyggnad och I sta-
dens utkanter som är ett samarbete mellan SHM och 
kulturföreningen É Romani Glinda, Mångkulturellt 
Centrum i Botkyrka och Stiftelsen Kulturmiljövård 
med syfte att i samverkan med romska föreningar 
synliggöra romernas roll i Sveriges historia under 
1900talet och infoga kunskapen om det romska 
 kulturarvet i statliga museers samlingar. 
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Maria Jansén
Överintendent och museichef

Stödfunktionerna har under året lagt stor kraft på 
verksamhetsövergången av den statliga arkeologiska 
uppdragsverksamheten från Riksantikvarieämbetet till 
Statens historiska museer. Verksamhetsövergången 
har satt ett exceptionellt högt tryck på stödfunktio
nerna under 2014, och resultatet av insatserna bedöms 
som mycket gott givet snäva tids och resursmässiga 
ramar. Stödfunktionerna har även lyckats att under 
den mest intensiva övergångsperioden upprätthålla 
en tillräcklig grad av internt stöd och service till den 
befintliga myndigheten.

Även i år är vår bedömning att myndighetens 
verksamhet väl har svarat upp mot de kulturpolitiska 
målen och med god kvalité har uppfyllt uppgifterna 
i instruktion och regleringsbrev. Vi har också lyckats 
ta stora och viktiga steg inom våra utvecklingsområ
den. Under 2014 har vi märkt ett ökat intresse för och 
en förhöjd temperatur kring våra frågor i samhället, 
vilket ger energi och stärker oss i vårt fortsatta arbete. 
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka gamla och 
nya medarbetare för ett innovativt och kompetent 
arbete vilket gjort de goda resultaten möjliga! 
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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). Uppgifterna för SHMM enligt 
instruktionen under 2014 var att:

• 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 regionala 
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 2014:

• utöver vad som framgår av bestämmelserna i 
3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag, definiera och redovisa de 
 kvalitativa 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.

SHMM har i sin verksamhet även att förhålla sig till 
de kulturpolitiska målen, vilka är utgångspunkten för 
regeringens kulturpolitik. Målen presenterades i pro
positionen 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 som redovisas i särskilt 
avsnitt.

SHMM redovisar verksamheten indelad i tre 
huvudprocesser, vilka även utgör myndighetens resul
tatområden. Benämningen av processerna har ändrats 
jämfört med förra årets resultatredovisning för att 
spegla myndighetens strategiska förändringsplan 
Historia inspirerar till förändring. Prestationerna 
inom processerna är dock densamma som föregående 
år och jämförbarheten över år kvarstår därför. De tre 
processerna ger en tydlig bild av verksamheten och 
uppfyller kravet på överskådlighet. 

De tre huvudprocesserna är:

• Samlingsutveckling

• Kommunikation och publikutveckling

• Forskning och utveckling
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om redovisning av ett brukarperspektiv (publikunder
sökningar), eller peerreview samt att myndigheten 
gör en självvärdering baserad på relevant information.

Dessutom ska SHMM, vid upprättandet av resul
tatredovisningen, förhålla sig till den förvaltningspo
litiska propositionen Offentlig förvaltning för demo-
krati, delaktighet och tillväxt (Prop. 2009/10:175). I 
propositionen lyfts det fram att det i en förvaltnings
myndighet finns vissa aspekter som kan användas för 
att mäta kvalitet i verksamheten. Aspekterna är bl.a. 
bidragsgivning, tillämpning av regelverk och ärende
hantering. Det är även möjligt att mäta kvalitet i rela
tionerna 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, verks
höjd och erfarenheter är centrala. Att mäta den typen 
av faktorer och omvandla dem till jämförbar data krä
ver omfattande kartläggning, analys och framtagande 
av indikatorer. I resultatredovisningen för 2013 beto
nade SHMM att eftersom myndigheten bedriver en 
kulturell och mångsidig verksamhet är det myndighe
tens bedömning att det är svårare att definiera kvali
tativa aspekter i sin verksamhet än det skulle vara för 
en traditionell förvaltningsmyndighet. Användare och 
besökare (d.v.s. omvärlden) är en heterogen grupp 
människor med olika behov, preferenser, förvänt
ningar, erfarenheter och kompetenser. Det individu
ella mötet med SHMM:s verksamhet väger tungt när 
kvalitet ska definieras och eventuellt mätas. För att på 
ett mer preciserat och tillförlitligt sätt fånga upp dessa 
förväntningar och behov började SHMM under 2013 
använda ett brittiskt verktyg för publikundersökning, 
Visitor 360, vilket redovisas i avsnitt 2.4.4. Det ger 
SHMM underlag både för att utveckla verksamheten 
med ett användarperspektiv och för att öka kvaliteten 
i verksamheten. I januari 2014 antog SHMM en ny 
strategisk förändringsplan kallad Historia inspirerar 
till förändring. I förändringsplanen finns en tydlig 
struktur där de åtgärder SHMM genomför under året 
är kopplade till effekter, indikatorer och utvärderings
metoder vilket också ger myndigheten ett instrument 
att framöver använda för att definiera och redovisa 
kvalitet i verksamhetens resultat. Eftersom aspekterna 
som är angivna i förändringsplanen inte användes för 
att redovisa kvalitet för 2013 och myndigheten vill 

Inom respektive område redovisas ett antal viktiga 
prestationer och dess kostnader och intäkter. Redo
visningen innehåller även delar som SHMM bedömer 
vara av betydelse att redovisa för att redovisningen 
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, 
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Redovisningen av de kvalitativa aspekterna på 
verksamhetens resultat görs under respektive resultat
område.

2.1.4 Redovisning av vissa myndighets
övergripande processer under året
I juni 2013 fick SHMM regeringens uppdrag att 
förbereda och genomföra inordnandet av den statliga 
arkeologiska uppdragsverksamheten till den 1 januari 
2015. Arbetet med att migrera samman SHMM:s och 
uppdragsverksamhetens system, funktioner och struk
turer upptog huvudelen av SHMM:s stödfunktioner 
under 2014. 

Enligt Förordning (SFS 2009:907) om miljö
ledning i statliga myndigheter ska SHMM bedriva 
ett systematiskt miljöledningsarbete och redovisa 
det i särskild ordning till Naturvårdsverket. Under 
2014 lade myndigheten stort fokus på att se över 
alla aspekter av miljöpåverkan i den interna och 
utåtriktade verksamheten samt att även se över och 
uppdatera verksamhetens miljöarbete och miljödoku
mentation. Myndighetens nya miljöpolicy syftar till 
att integrera miljöhänsyn i SHMM:s verksamhet och 
att myndigheten har miljö och hållbarhetshänsyn vid 
alla beslut i verksamheten, såväl på ledningsnivå som 
i det löpande arbetet. Miljöarbetet under 2014 omfat
tade även en revidering och uppdatering av verksam
hetens miljöutredning och miljöaspekter, att etablera 
en myndighetsövergripande miljöorganisation samt 
framtagande av måldokument och långsiktig hand
lingsplan utifrån de i miljöutredningen redovisade 
miljöaspekterna.

ge möjlighet till jämförbarhet i redovisningen av de 
kvalitativa aspekterna mellan 2013 och 2014 används 
samma aspekter som i förra årets resultatredovisning. 
SHMM kommer i resultatredovisningen för 2015 
att använda förändringsplanens alla delar för att 
redovisa de kvalitativa aspekterna. Precis som med 
verksamheten i övrigt måste arbetet med ökad kvalitet 
vara föremål för ständig utvärdering. Därför arbetar 
SHMM kontinuerligt med att utveckla verksamheten 
för att nå en ökad kvalitet.

På samma sätt som i förra årets resultatredovis
ning definierar SHMM för 2014 vissa kvalitativa 
aspekter av verksamheten i enlighet med de kriterier 
som tagits upp i Kulturdepartementets ovan nämnda 
promemoria. SHMM:s redovisning utgår från de 
uppgifter myndigheten har i 1§ i instruktionen som 
gällde för 2014 samt i regleringsbrev för 2014. 
Utifrån uppgifterna är ett antal aspekter utvalda för 
att visa på resultatkvalitet i verksamheten. De är bl.a. 
ärendehantering, stickprov, publikundersökningar, 
enkäter, besöksantal och extern bedömning. De flesta 
av aspekterna har en mätpunkt definierad och utifrån 
den bedömer och redovisar myndigheten vad som kan 
visa på god kvalitet. 

Det är viktigt att betona att SHMM anser att redo
visningen av kvalitativa aspekter inte visar huruvida 
SHMM:s verksamhet i sin helhet har en god kvali
tet. Den kvalitativa redovisningen ger endast vissa 
upplysningar om faktorer som kan visa på kvalitet i 
resultatet. En mer rättvisande bild av verksamhetens 
resultat ges i resultatredovisningen i sin helhet. 

2.1.5 Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)

Översikt – Totala intäkter och kostnader Intäkter (tkr) Kostnader (tkr)
2014 2013 2012 2014 2013 2012

Intäkter av anslag 91 431 83 758 84 720

Övriga intäkter
Resultatområde
Samlingsutveckling 4 260 3 518 4 095 31 040 25 252 29 493
Kommunikation och publikutveckling 15 563 15 237 13 085 76 163 72 454 73 389
Forskning och utveckling 5 377 6 625 5 770 9 218 10 229 9 369
Summa 25 200 25 380 22 950
TOTALT 116 631 109 138 107 670 -116 421 -107 935 -112 251

Årets kapitalförändring 210 1 203 -4 581
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en stor eftersläpning i accessionen och införande av 
föremål i samlingarna. En omfattande eftersläpning 
har uppstått och myndigheten arbetar sedan flera år 
för att omhänderta eftersläpningen och under året 
sattes extra resurser in för att fokusera på accession. 
Myndigheten påbörjade även ett mer långsiktigt 
proaktivt arbete där olika strategier för att underlätta 
accessionsarbetet utarbetats. Insatserna ledde till att 
tillväxten i eftersläpningen nu stoppats och arbetet 
under året innebar ett trendbrott i och med att den 
ackumulerade eftersläpningen började betas av. 
Dessutom gjordes fortsatta insatser för att utreda den 
juridiska tillhörigheten hos material där det är oklart 
om fyndfördelning har skett eller inte. Detta arbete 
sker i samarbete med RAÄ men utförs i stor utsträck
ning på SHM. SHMM tog under året även initiativ 
till ett fyndinlämningsmöte med de uppdragsarkeo
logiska institutioner som lämnar in fynd till SHMM 
för att informera om de anvisningar om inlämning av 
fynd som myndigheten tagit fram och som togs i bruk 
i slutet av 2013. Utfallet av mötet var positivt och 
SHMM avser att genomföra ett liknande möte under 
2015. En mer direkt dialog med de uppdragsarkeolo
giska institutionerna genom besök hos dessa planeras 
också. SHMM bedömer att den ökade kommunikatio
nen med de uppdragsarkeologiska institutionerna kan 
leda till rationaliseringsvinster vid bland annat inläm
ning av fyndmaterial och vid accessionen av dessa.

De extra resurser som satts in i accessionsarbetet 
under året innebar att 118 accessioner slutfördes vid 
SHMM. Av dessa gjordes 89 på SHM och på KMK 
gjordes 29 stycken. Accessionsärendena omfattar allt 
från ett fåtal föremål till mycket komplexa material 
med stora fyndmängder. De 29 färdigställda acces
sionsärendena på KMK motsvarar 866 föremål. Av 
dessa är 47 stycken beslutade enligt KML.

Tabell 2. Avslutade accessioner SHM

2014 2013 2012
89 29 8

Tabell 3. Ej handlagda accessionsärenden SHM

2014 2013 2012
1 160 1 190 1 163

2.2 Samlingsutveckling

I detta avsnitt redovisas 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.

Enligt myndighetens strategiska plan är målen för 
verksamheten att arbeta bort eftersläpningen i acces
sionen, arbeta proaktivt med accession och arbeta 
bort obalans i konserveringsbehovet. Dessutom ska 
myndigheten ha en effektiv och säker samlings
förvaltning och tillhandahålla mer användarvänlig 
information om fler föremål.

2.2.1 Hantera accession
Prestationen under 2014 inom Hantera accession 
var mottagande och efterföljande hantering av fynd, 
tillförda till SHMM efter beslut av Riksantikvarieä
mbetet (RAÄ) enligt 2 kap § 17 i Kulturmiljölagen 
(1988:950) (ff. KML). Inriktningen för verksamheten 
under året var att uppnå stegvisa och mätbara resultat 
samt ha en bättre kontroll och förutsägbarhet i acces
sionsarbetet.

Tabell 1. Antal föremål som tagits emot av SHM genom 
beslut från RAÄ enligt 2 kap 17§ KML

2014 2013 2012
13 203 14 248 9 087

Under 2014 tog SHMM emot sammanlagt 16 009 
föremål genom beslut fattade av RAÄ enligt KML. 
Av dem tillföll 13 203 föremål SHM och 2 806 före
mål KMK. 

SHMM:s samlingar omfattar idag mer än 
10 miljoner föremål och räknas som en av Nordeuro
pas största och mest betydelsefulla inom sina sam
lingsområden, arkeologiskt, numismatiskt material 
samt kyrklig konst. Samlingarnas tillväxt (accession) 
sker i främst genom fyndfördelning efter beslut av 
RAÄ, men utökas också i mindre grad via gåvor och 
genom inköp.

Accessionsarbetet vid SHM har under lång tid inte 
hållit samma takt som inflödet, vilket har resulterat i 
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2.2.2 Förvalta samling
Prestationen 2014 inom Förvalta samling var 
magasin sinsatser, förbyggande konservering och 
konservering, ett nytt myndighetsgemensamt före
målsförvaltningssystem samt verksamhetsskydd. 
Inriktningen för verksamheten under året var bl.a. 
att etablera effektiva och systematiska rutiner inom 
samlingsförvaltningen. 

För att öka sökbarheten i SHMM:s samlingar och 
för att säkerställa deras status genomfördes under året 
flera olika uppordningsprojekt vid myndigheten. Vid 
SHM gjordes en systematisk genomgång av utvalda 
landskap i museets järnålderssamling, vilket innebär 
att samtliga föremål registrerades i MIS (museets 
digitala föremålsförvaltningssystem) vilket gör dem 
publikt sökbara via bland annat SHM:s webbsida. 
Utöver det fotograferades ett urval av föremålen, 
konserveringsbehovet noterades och i de fall där det 
var nödvändigt byttes de askar de förvarades i ut. 
Insatserna kommer att fortsätta under första halvan 
av 2015. Dessutom gjordes en riktad insats i SHM:s 
bronsålderssamling där material uppordnades på ett 
likartat sätt. Uppordningsinsatserna ökade tillgänglig
heten och genom att ersätta äldre fyndaskar med nya, 
syrafria förbättras samlingens långsiktiga bevarande. 

Tabell 4. Antal föremål som accederats till KMK

2014 2013 2012
866 123 169

De åtgärder som myndigheten initierade 2013 kring 
en förbättrad omvärldsanalys av uppdragsarkeologin 
fortsatte under 2014. Det innebär att SHMM konti
nuerligt får information via länsstyrelserna om vilka 
beslut som fattas om arkeologiska undersökningar i 
de olika län varifrån SHMM får arkeologiskt mate
rial. Därför kan myndigheten nu förbereda sig för 
stora inlämningar av fyndmaterial och dessutom 
påbörja samarbete med de grävande institutionerna 
redan i undersökningens inledande skede.

SHMM har tillsammans med RAÄ regeringen 
uppdrag att utveckla och effektivisera hanteringen 
av uppdragsarkeologiska fynd (Ku2013/1342/KA). 
Arbetet pågår enligt plan och kommer att avrapporte
ras i mars 2015.

Hantera accession (tkr) 2014 2013 2012
Kostnader -4 546 2 279 3 765
Intäkter av anslag 4 546 2 243 2 971
Övriga intäkter 0 36 839
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SHMM otillfredställande

SHMM tillfredställande

Figur 1. Figuren visar magasinssituationen 
vid SHMM avseende klimat.
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Som en förbättringsåtgärd under året genomförde 
SHM systematiska inventeringar tillsammans med 
Svensk museitjänst (SMT) för att kartlägga vilka arke
ologiska materialtyper som kan överföras mellan de 
olika magasinen. Det gäller bl.a. den stora mängd 
organiskt material (främst läder och trä) som ofta 

I och med att alla föremål blivit digitalt placerade 
kommer framtida hantering av dem att ytterligare 
underlättas. Under året initierades ett uppordnings
projekt av pappersvalvet (sedlar, aktiebrev, bankhand
lingar mm) på KMK. Vidare gjordes en systematisk 
inventering av delar av mynt och medaljsamlingen, 
ett fotograferingsprojekt som omfattar fotografering 
av hela den systematiska samlingen påbörjades och 
samlingen av bankaffischer digitaliserades.

Alla nämnda åtgärder ökar sökbarheten och 
tillgängligheten i samlingarna och kommer dessutom 
att underlätta migrationen från nuvarande system för 
föremålsförvaltning till ett nytt myndighetsgemen
samt föremålsförvaltningssystem (FFS).

SHMM arbetar även vidare med att på ett så 
optimalt sätt som möjligt utnyttja de magasinslokaler 
som står till myndighetens förfogande. SHMM har 
magasin på tre olika platser. SHM:s magasin ligger 
i kvarteret Krubban och i depå Munkhättan i Tumba 
och KMK har sina magasin samlade på Slottsbacken. 
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av 2015. Inför utlån till andra museer och institutioner 
gjordes det i KMK:s samlingar tillståndsbedömningar 
av 774 föremål. 

Tabell 6. Antal föremål som har rengjorts eller konserverats 
på KMK

2014 2013 2012
0 Ca 650 Ca 1 000

Övriga konserveringsåtgärder vid SHMM omfattade 
i första hand föremål som var avsedda att användas 
i museernas utställningar och andra externa utställ
ningar. Stora konserveringsinsatser gjordes bl.a. på 
det material som ingår i SHM:s nya utställning Med-
eltidens konst. Samtliga utställda föremål åtgärdades, 
framför allt bemålade medeltida träskulpturer och 
altarskåp. Vissa av arbetena genomfördes som ett led 
i ett samarbete med Konservatorsskolan i Helsing
fors, vars studenter gör praktiktjänstgöring hos SHM. 

För att förbättra hanteringen av utställda föremål 
med avseende på deras konserveringsbehov utar
betade SHM under året nya rutiner som bygger på 
rapporteringssystemet Marketcheck och det innebär 
att alla avvikelser sker digitalt via mobiltelefoner.

SHMM fortsatte arbetet med att införskaffa ett 
nytt myndighetsgemensamt föremålsförvaltningssys
tem (FFS) även om ambitionen att upphandla ett nytt 
system under året inte uppnåddes. Arbetet kommer 
att slutföras under 2015. I avvaktan på ett nytt system 
används myndighetens två äldre system, MIS och 
KMK:s Kabinettsviten, och föremål förs rutinmässigt 
in i dessa vid hantering.

 
Tabell 7. Digitalt sökbara föremålsposter SHMM

Samling 2014 2013 2012

KMK/TBM 50 041 48 307 56 201
SHM 948 743 921 870 873 410
SHMM 998 784 970 177 929 611

Tillväxt 2014 2013 2012

KMK/TBM 1 734 652 846
SHM 26 873 48 460 7 591
SHMM 28 607 49 112 8 437

 

ingår i medeltida stadsundersökningar. En överflytt
ning av materialet till magasinslokaler där klimatet är 
mer anpassat påbörjades och arbetet fortsätter under 
2015. Åtgärderna leder till att det går att justera 
klimatet i andra magasin för att optimera använd
ningen. I samarbete med SMT gjordes även juste
ringar av befintlig utrustning för att förbättra klimatet 
i SHM:s magasin i depå Munkhättan, med avsikten 
att förbättra magasinens lämplighet. Vidare påbörjade 
SHM en planering för ny magasinsinredning i det så 
kallade Centralmagasinet i kv. Krubban samt 
initierade förstudier kring placeringen av ett framtida 
nytt textilmagasin. 

Arbetet med en vård och konserveringsplan 
pågick under året. Syftet med detta arbete är att syste
matisera och synliggöra problem samt att arbeta mer 
proaktivt gällande skadeprocesser på föremålen. Det 
gjordes även en upphandling av konserveringstjäns
ter, vilket ska leda till en effektivare och långsiktigare 
konserveringsplan.

Som tidigare år konserverades den största delen av 
det arkeologiska materialet genom SHM:s samarbete 
med Stiftelsen föremålsvård i Kiruna (SFMV). Under 
året införde SHM nya rutiner för att underlätta denna 
konservering och för att skapa ett bättre underlag 
för bedömningen av samlingarnas konserveringsbe
hov. Rutinerna innebär att varje enskild hantering av 
föremål, exempelvis vid accession eller uppordning, 
resulterar i en bedömning av eventuellt konser
veringsbehov. Det innebär att behoven upptäcks i 
den dagliga hanteringen av föremål och uttaget för 
konservering kan göras både smidigare och mer kost
nadseffektivt. SHM sände under 2014 sammanlagt 
1 747 föremålsposter till konservering hos SFMV. 
En föremålspost kan motsvara flera föremål.

Tabell 5. Antal föremål som konserverats i Kiruna av SFMV.

2014 2013 2012
1 747 7 252 9 824

På KMK genomfördes under året en primär okulär 
besiktning av samtliga mynt i KMK:s utställningar av 
konservatorsfirman Studio västsvensk konservering. 
Ytterligare en besiktning samt eventuell konservering 
vid behov kommer att genomföras under första delen 
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Förvalta samling (tkr) 2014 2013 2012
Kostnader -17 838 14 476 17 593
Intäkter av anslag 13 707 11 247 14 442
Övriga intäkter 4 131 3 229 3 151

 
2.2.3 Använda föremål
Prestationen 2014 under 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. 
Inriktningen för verksamheten under året var bl.a. att 
tillhandahålla användarvänlig information om fler 
föremål.

Samlingarna tillgängliggörs genom utställ
ningar 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 samlingarna samt digital förmedling i 
olika former. I samband med uppordningsprojekt, 
inventeringar och rutinmässig hantering av föremål, 
har digitalisering av samlingarna skett.

Digitaliseringen leder till att föremålen görs digi
talt tillgängliga genom bl.a. plattformen K-samsök. 
SHMM var den minnesinstitution som 2014 levere
rade flest objekt till K-samsök med 1 337 879 objekt 
och även den institution som levererade flest objekt 
med bild med 465 244 objekt. Via Ksamsök blir 
SHMM:s digitalt tillgängliga föremål sökbara genom 
plattformen Kringla. Under året hade Kringla 42 000 
sidvisningar med bilder och information om föremål 
från myndigheten. Som jämförelse kan nämnas att 
Kringla hade total ca 660 000 sidvisningar under året.

Även under 2014 bidrog SHM:s två versioner 
av vandringsutställning We Call them Vikings till att 
samlingarna både från KMK och SHM använts och 
visats upp internationellt. Den första versionen av 
utställningen turnerade under året från Australien till 
Kanada och för att möta efterfrågan på utställningen 
iordningsställdes en andra version som öppnade 
under våren i Barcelona för att sedan turnera vidare 
i Europa. Båda versionerna av utställningen rönte 
mycket stort intresse såväl i media som bland besö
kare (se vidare under avsnitt 2.3.1). 

SHMM bidrog via utlån och depositioner under 
2014 till utställningar inom och utom landet. Genom 
SHMM:s generösa utlåningspolicy kan föremål från 
samlingarna användas i olika sammanhang och visas 

För att kontrollera ordningen i SHMM:s samlingar 
genomfördes under året systematiska stickprovs
undersökningar och mer omfattande inventerings
projekt. I SHM:s samling gjordes en stickprovsunder
sökning och god ordning kunde konstateras. På KMK 
gjordes dels rutinmässiga stickprovsundersökningar 
och dels mer omfattande och systematiska invente
ringar. 

SHMM följer sedan 2009 en myndighetsöver
gripande policy för verksamhetsskydd. Verksam
hetsskydd definieras som skydd mot hot och risk 
för medarbetare, besökare, samlingar, information 
samt byggnader, inredning och lös egendom. Den 
antagna policyn anger myndighetens målsättning 
och grundläggande roller samt ansvarsområden för 
verksamhetsskyddet. För att samordna arbetet med 
olika säkerhetsområden samt etablera gemensamma 
riktlinjer och arbetssätt har myndigheten en övergri
pande säkerhetsgrupp.

Under 2014 fortsatte arbetet med en gemensam 
upphandling av bevaknings och säkerhetstjänster, 
vilket skedde tillsammans med ett stort antal musei
organisationer. Syftet var att få ett bättre avtal genom 
samordning mellan tretton museiorganisationer som 
organisatoriskt främst ligger i centrala Stockholm. 

På museernas publika enheter utbildades persona
len i hjärt lungräddning med hjärtstartare. Myndig
heten har hjärtstartare till samtliga utställningsplatser. 
Ambitionen är att förkorta insatstiden för livsuppehål
lande åtgärder för personer som drabbas av hjärtstopp 
i och i anslutning till myndighetens lokaler. 

Acceptabel
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Figur 2. SHMM:s säkerhetsnivå i magasin 
och utställningslokaler
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av myndighetens tjänstemän. Det finns även ett stort 
medialt intresse, inte minst för TVproduktioner, för 
SHMM:s samlingar (se vidare under avsnitt 2.3.5).  

Tabell 11. Skriftliga förfrågningar till SHMM

Institution 2014 2013 2012
SHM 554 536 356
KMK 72 136 124
SHMM  626 672 445

Användningen av föremålen i SHMM:s samlingar 
innefattar även bildhantering. En verksamhet som 
möjliggör att ett stort antal foton på föremål ur 
samlingarna publiceras och exponeras i olika sam
manhang och medier runt om i världen. Under året 
underlättades användandet av SHM:s föremålsbilder 
ytterligare genom att fotografierna släpptes fria för 
användning.

Även under 2014 fortgick arbetet med att tillgäng
liggöra det arkeologiska fyndmaterialet från Birka. 
Arbetet inriktades framförallt på att skapa en digital 
plattform och fylla denna med innehåll. Arbetet är 
ett externfinansierat forskningsprojekt. Forsknings
projektet Polysemantiskt samlande fortsatte även det 
under 2014. Projektet syftar till att öka sökbarheten 
i redan befintliga samlingar och på så sätt göra dem 
tillgängliga och intressanta för flera och bredare 
grupper av användare. Projektet strävar mot att vidga 

i sin lokala kontext under längre eller kortare tid, 
vilket synliggör SHMM:s samlingar och föremål i så 
gott som hela landet. Myndigheten fortsatte sitt arbete 
med att omvandla depositioner till tidsavgränsade 
lån. Det sker inte minst för att myndigheten ska få en 
säkrare förvaltning av sina samlingar.

Tabell 8. Utlån vid SHMM

Ärende 2014 2013 2012

Pågående nationella 
 utlåneärenden

305 283 264

Pågående internationella 
utlåneärenden

18 6 2

Antal utlånade föremål 26 900 36 193 39 710
Antal lånande institutioner 231 201 93

 
Tabell 9. Utdepositioner vid SHMM

Via 2014 2013 2012

via SHM 251 272 308

via KMK  30 41 44

Totalt  281 313 352

 
Tabell 10. Antal avslutade depositioner SHMM

2014 2013 2012

32 48 9

 
Som en del i arbetet med att tillgängliggöra kunska
pen om samlingarna producerar även SHMM olika 
typer av publikationer som knyter an till myndighe
tens samlingsområden. Som ett exempel på det kan 
Fedir Androshchuks bok Viking swords nämnas. Det 
är en vetenskaplig bearbetning av vikingatida svärd 
samt en katalog av föremål som till huvudelen kom
mer från SHMM:s samling.

SHMM:s samlingar är även en mycket  viktig 
infrastruktur för forskning kring de ämnen där 
myndigheten har sitt ansvarsområde, det visas bl.a. 
av att samlingarna har ett mycket stort antal besök av 
nationella och internationella forskare. Besöken och 
kontakterna med SHMM resulterar i olika typer av 
publikationer som riktar sig till forskarvärlden eller 
allmänheten (se vidare under avsnitt 2.4.3). 

SHMM tar varje år emot ett stort antal skriftliga 
förfrågningar eller förfrågningar via digitala platt
formar från forskare och allmänhet som besvarats 
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• Andel magasinsyta med ändamålsenligt klimat  
Med begreppet ändamålsenliga magasin menar 
SHMM att magasinen är klimatanpassade efter 
de speciella materialkategorier som förvaras i 
respektive magasin. Detta är en avgörande faktor i 
det långsiktiga bevarande av samlingarna och utgör 
en strategisk satsning från SHMM:s sida i arbetet 
med förebyggande konserveringsåtgärder. SHMM 
bedömer att god kvalitet uppnås genom att mer än 
80% av den totala magasinsytan har ändamålsen
ligt klimat. Denna bedömning är en förändring från 
förra årets redovisning av kvalitativa aspekter men 
SHMM anser att detta sätt att bedöma den kvalita
tiva aspekten ger en bättre uppfattning om hur före
målen förvaras och hur magasinen är beskaffade. 

Avseende KMK är bedömningen att hela den 
magasinerade samlingen förvaras i ändamålsenliga 
magasin men en liten avvikelse i temperatur, i ett 
av magasinen, är under utredning. För SHM:s del 
görs bedömningen att 75,6% av magasinsytorna 
har tillfredställande klimat med avseende på vilka 
materialkategorier som förvaras där. Resterande 
24,9% magasinsytor bedöms ha tillfredställande 
klimat men med brister. Dessa brister är t.ex. att 
den relativa luftfuktigheten under kortare perioder 
kan ligga över det högsta värde som satts upp eller 
att temperaturen ibland kan variera något. SHM 
bedömer dock att dessa små avvikelser bara margi
nellt påverkar samlingarnas långsiktiga bevarande.

• Sökbarheten i samlingarna vid stickprovskontroll 
Regelbundna stickprov görs i SHMM:s samlingar 
för att fastställa om det råder ordning och reda i 
dem. Detta vittnar i sin tur om god samlingsför
valtning. SHMM bedömer att god kvalitet uppnås 
genom att sökbarheten vid stickprovskontroll är 
högre än 95%.

Vid stickprovskontroll på SHM under året var 
sökbarheten 100% och alla föremål identifierades. 
Vid KMK var sökbarheten 96%. Den konstate
rade avvikelsen bestod av tre sedlar som vid detta 
tillfälle inte lokaliserades. Avvikelsen var inte 
förväntad men inte förvånande. Sedlarna förvaras i 
den del av KMK:s magasin som är föremål för ett 
stort uppordningsprojekt.

• Att magasinsytan är tillfredställande utifrån 
de krav som ställs inom ramen för det systema-
tiska verksamhetsskyddet 
Verksamhetsskyddet är en viktig del av samlings

användandet av samlingarna och tydliggöra deras 
mångfald genom att visa hur ett och samma föremål 
kan rymma en mängd aspekter och berättelser. Genom 
att använda ett polysemantiskt förhållningssätt kan 
därför ett och samma föremål belysa en mängd olika 
kulturhistoriska kontexter eller sammanhang. 

Använda föremål (tkr) 2014 2013 2012
Kostnader -8 656 8 497 8 135
Intäkter av anslag 8 527 8 244 8 030
Övriga intäkter 129 253 105

 
2.2.4 Redovisning av kvalitativa aspekter på 
verksamhetens resultat inom Samlingsutveckling
Som utgångspunkt för vår redovisning av kvalité 
inom Samlingsutvecklingen har SHMM valt att 
använda sig av processerna: accession, statusen 
i magasinen, att samlingarna är förtecknade och 
ordnade samt verksamhetsskydd inom samlingsför
valtningen.

•  Antalet genomförda accessioner under året 
Accessionen av föremål är central i samlingsför
valtningen och för myndighetens uppdrag och det 
är viktigt att processen är såväl rättssäker, som 
ett stöd för samlingsförvaltningen samt möjliggör 
tillgängliggörandet av samlingen. SHMM bedö
mer att god kvalitet uppnås genom att det under 
året avslutas mer än 100 accessioner vid SHM och 
genomförts mer än 50 fullständiga accessioner vid 
KMK. Under 2014 genomförde SHM totalt 89 
fullständiga accessioner. Antalet mångdubblades 
jämfört med året innan men innebar dock inte att 
hög kvalitet uppnåddes inom processen. Flera 
skilda faktorer är orsak till det, men det är värt 
att ta fasta på den tydliga positiva trenden inom 
arbetet med accession de senaste åren. Som redan 
nämnts innebar accessionsarbetet på SHM under 
året ett trendbrott och att de eftersläpande acces
sionerna omhändertas och eftersläpningen byggs 
inte längre på. KMK genomförde 29 fullständiga 
accessioner under 2014. Att antalet inte uppnår 
god kvalitet förklaras av att personalförändringar 
och tvingande omprioriteringar gjort att det sista 
momentet i accessionsprocessen, bilageskrivning, 
inte utförts i den utsträckning som planerades inför 
2014. Inventeringar av olika föremålsgrupper prio
riterades i första hand.
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förvaltningen och av avgörande betydelse för att 
denna ska vara av hög kvalitet eller inte. SHMM 
bedömer att god kvalitet uppnås genom att mer än 
90% av magasinsytan uppnår de krav verksam
hetsskyddet ställer. Bedömningen är att 96,4% av 
magasinsytorna vid SHMM uppfyller dessa krav. 
De avvikelser som finns består i de magasins-
utrymmena i Studierummet i Centralmagasinet, 
Stenålderns lösfyndssamling samt Textilmagasinet. 

2.2.5 Sammantagen resultatbedömning
SHMM genomförde under 2014 flera riktade insatser 
inom ramen för samlingsförvaltningen. Satsningarna 
innebar i huvudsak extra resurser till hantering av 
accession på båda museerna. I och med detta bedö
mer SHMM att resultatet inom området är gott, även 
om SHMM ännu inte kommit tillrätta med den stora 
eftersläpningen i accessionen. Resultatet för 2014 
pekar dock på, att myndigheten är på god väg och för
hoppningen är att 2015 ska även denna prestation visa 
god kvalitet för hela myndigheten. 

Även arbetet med att skapa en långsiktighet stra
tegi för samlingarnas bevarande visade goda resultat 
2014. Flera myndighetsgemensamma styrdokument 
såsom en insamlingspolicy och en gallringspolicy 
arbetades fram under året och kommer att implemen

teras under 2015. Detta myndighetsgemensamma 
arbete kommer ytterligare att förtydligas när ett nytt 
och myndighetsgemensamt föremålsförvaltningssys
tem upphandlats och införskaffats, vilket beräknas 
ske under 2015. SHMM prioriterade under året inven
teringar och uppordning i samlingarna. Och det är ett 
arbete som kommer att fortsätta under 2015. Vidare 
ledde insatserna i museernas olika magasin att resul
tatet avseende samlingarnas bevarande förbättrades.

Verksamhetsskyddet på SHMM bedöms hålla 
en god kvalitet då säkerhetsnivåerna i magasin och 
utställningslokaler är mer än tillfredsställande.

Resultatet från 2014 visar att det finns ett mycket 
stort intresse för SHMM:s samlingar såväl nationellt 
som internationellt. Samlingarna utgör en viktig 
infrastruktur för forskning kring ämnen med anknyt
ning till museernas olika samlingsområden. Den stora 
mängden förfrågningar från privatpersoner visar också 
att samlingarna används av ett brett utsnitt av befolk
ningen. Det finns en stor internationell efterfrågan på 
SHMM:s samlingar, vilket visas av de internationella 
lån som myndigheten haft under året samt av vand
ringsutställningen We Call them Vikings som visat sig 
vara en stor publikmagnet var än den visats i världen. 
SHMM:s föremålsbilder efterfrågas regelbundet i 
samband med bokproduktion och annan förmedling.
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2.3 Kommunikation 
och  publikutveckling

I detta avsnitt redovisas SHMM:s uppgift att

• hålla ett urval av samlingarna tillgängliga för all
mänheten samt driva och stödja utställningsverk
samhet och annan pedagogisk verksamhet.

Dessutom redovisas enligt uppdrag i myndighetens 
regleringsbrev för 2014:

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

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

Enligt myndighetens strategiska plan var målen för 
berörd verksamhet att vara en synlig samhällsresurs, 
bredda publiken och fördjupa publikens engagemang.

2.3.1 Utställningar
Prestationen 2014 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.

Under året arbetade SHMM fortlöpande 
med att såväl producera nya som att förvalta och 
utveckla befintliga utställningar. Inriktningen 
för verksamheten under året var att arbeta med 
målgruppssegmenterade utställningsproduktioner 
med ett tydligt budskap för att locka ny publik från 
fler grupper samt att mer arbeta samskapande i 
museernas utställningar.
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På SHM öppnade under hösten utställningen 
 Hembygd – någonstans i Sverige, en vandringsutställ
ning som består av personliga berättelser om plats 
och identitet. I utställningen berättar 900 ungdomar 
mellan 15–23 år från olika delar av Sverige om vad 
hembygd innebär för dem. Parallellt och delvis kopp
lat till utställningen pågår projekten Miljonstories 
och Sonotopia. Miljonstories utgörs av om personliga 
berättelser och minnen om platser. Berättelserna visas 
på websidan www.miljonstories.se. Sonotopia är ett 
forsknings och utvecklingsprojekt i samarbete med 
Mälardalens högskolas utbildning för informations
design (se vidare avsnitt 2.5.2).

Under 2014 invigdes en andra version av vand
ringsutställningen We Call them Vikings som i april 
premiärvisades i Barcelona, för att sedan fortsätta till 
Tongeren i Belgien där den visas till mars 2015. Den 
första versionen av We Call them Vikings avslutades 
under året i Sydney och turnerade vidare till Victoria 
i Kanada. Totalt har hittills över 600 000 personer på 
tre kontinenter sett någon version av utställningen, 
under 2014 sågs den av drygt 300 000 personer. Båda 
utställningarna är planerade att turnera ytterligare 
flera år.

Vårvintern 2014 genomfördes en pilotstudie kall
lad Contamination of Evidence, ett samarbete mellan 
SHM och ett antal konstnärer. Syftet med projektet 
var att konstnärerna med utgångspunkt i SHM:s före
målssamlingar skulle reflektera kring nation, identitet 
och kulturarv. 

På KMK utvecklades det digitala hjälpmed
let Augmented Reality (AR) till ytterligare en av 
museets befintliga utställningar, AR fungerar via en 
applikation i smartphone eller läsplatta. Applikatio
nen möjliggör för föremål eller bilder att prata med 
användaren och är bl.a. ett sätt att öka tillgängligheten 
i utställningar. Sammanlagt finns idag 12 ARpunkter 
i KMK:s utställningar. På TBM har AR använts utom
hus för att leda besökare, främst de yngre målgrup
perna, runt i bruksmiljön i ett mysteriespår.

Utställningar (tkr) 2014 2013 2012
Kostnader -44 061 44 369 45 628
Intäkter av anslag 34 231 37 294 35 698
Övriga intäkter 10 117 9 067 5 966
 

Tabell 12. Antal pågående basutställningar

Institution 2014 2013 2012
SHM 12 11 11
KMK 7 7 7
TBM 5 5 5
Totalt 24 23 23

 
Tabell 13. Antal tillfälliga utställningar 

Institution 2014 2013 2012
SHM 6 3 3
KMK  2 4 8
TBM  2 2 2
Totalt  10 9 13

Med bara några dagars mellanrum i mars 2014 öpp
nade SHMM två nya basutställningar, Entreprenör-
skapande- ingenting är enkelt men allting är möjligt 
på KMK samt Massakern vid muren – slaget om 
Gotland 1361 på SHM.

Entreprenörskapande handlar om ett antal entre
prenörer genom tiderna och på vilket sätt de påverkat 
samhällsutvecklingen. Huvudmålgruppen är grund
skolans senare år och gymnasiet. Till utställningen 
hör även hemsidan www.flippatmuseum.se som är en 
del av utställningens pedagogiska program (se vidare 
avsnitt 2.3.3). 

Massakern vid muren är ett efterfrågat och världs
unikt osteologiskt material från Visby vars frågeställ
ningar även kopplar till samtiden. Utställningens syfte 
är att engagera fler besökare att tänka kring hur histo
ria har påverkat det samhälle vi ser idag. I anslutning 
till utställningen visades en period den tillfälliga 
fotoutställningen Reenactment av fotografen Martina 
Hoogland Ivanow. 

Andra tillfälliga utställningar under året var bl.a. 
sommarutställningen Alla tiders bössor på KMK, 
en utställning med stort antal sparbössor som speg
lar olika tidsperioder från 1500talet fram till idag. 
Huvuddelen av föremålen i utställningen visades för 
första gången. Inför utställningen ombads allmän
heten att skicka in bilder på hur deras sparbössor ser 
ut idag, vilket resulterade i ett bildspel i utställningen. 

På TBM öppnade Ska vi byta grejer en utställning 
som tar avstamp i byteshandel med varor och tjänster 
innan uppkomsten av monetära system.



 20 Statens historiska museer 2014

hållare som lockade stor publik var Tomas Östros, 
Jan Jörnmark och Kajsa Ekis Ekman. En tydlig trend 
var att fler kvinnor och yngre besökare deltog i före
läsningarna jämfört med förra året. Två av föredragen 
genomfördes i samarbete med Centrum för Närings
livshistoria.

Den programpunkt som lockade en ny stor publik 
till KMK var Jazzluncherna som genomfördes i 
samarbete med Musikhögskolan i Stockholm. Publik
undersökningar visade att 65% av besökarna deltog 
för första gången i en aktivitet på museet. I samband 
med luncherna visades medaljer som tilldelats eller 
avbildar olika kända musiker.

Under året introducerade SHM ett antal nya 
punkter i sin programverksamhet. Några exempel 
på nya programpunkter som genomfördes är Arkeo-
logen berättar som är en kunskapsserie där särskilt 
intressanta arkeologiska forsknings och utgräv
ningsprojekt lyfts fram. Nationaldagsfirandet hölls 
för första gången på SHM den 6 juni där temat var 
ett inkluderande kulturarvsbegrepp och historiebruk. 
Under sommaren deltog SHM i Pride, både i festi
valtåget och genom visningar på museet samt med 
seminarier i Pride House. Nationaldagsfirandet och 
deltagandet i Pride är en del av projektet Het historia. 
Möt konservatorn är ett program där besökare kan 
följa en konservator som utför olika tillsynsaktiviteter 
i utställningarna. Hantverka på Historiska genomförs 
i samarbete med reenactment och hantverksnätverket 
Battle of Wisby. 

Myntets dag är en heldagsaktivitet på KMK som 
kom tillbaka efter ett par års uppehåll. I samarbete 
med ideella krafter genomfördes en liten mässa, ett 
antal föreläsningar, myntslagning för barn samt vis
ningar i museet.

På SHM fortgick Gränslöst – en personlig upp-
täcktsfärd i Sveriges historia, vilket är ett pedagogiskt 
program för vuxna och ett utvecklingsprojekt som 
riktar sig till utbildningen Svenska för invandrare 
(SFI). Syftet med projektet är att visa att Sverige 
finns i världshistorien och att världen finns i Sveriges 
historia och görs genom att deltagarna ges möjlighet 
att utifrån egna reflektioner skriva en personlig text 
om ett föremål på museet. Texterna visas avslutnings
vis i utställningen Sveriges historia och kompletterar 
museets egna texter.

TBM samverkade under året med Retoy AB kring 
utställningen om Byteshandel och arrangerade tre 

2.3.2 Programverksamhet
Prestationen 2014 inom området utgjordes av 
programverksamhet i olika former. Inriktningen för 
verksamheten under året var att erbjuda målgrupps
segmenterade, inspirerande och lockande program
aktiviteter för främst vuxna.

Programutbudet på SHMM:s museer består i 
första hand av visningar, föreläsningar samt temada
gar kopplade till utställningar och samlingsområden, 
men även frågor från den aktuella samhällsdebatten. 
Ambitionen är att engagera besökarna till reflek
tion kring historia, arkeologi, historieskapande och 
historie bruk samt att bidra till ökat intresse för och 
kunskap om historia och kulturarv och om möjligt 
knyta an till samtiden och samhällsdebatten. Verk
samheten präglas i hög grad av externa samarbeten 
med ideella organisationer och andra delar av det 
civila samhället. För att vara relevanta för besökarna 
genomförs kontinuerliga publikundersökningar för att 
få veta vilka förväntningar och önskemål de har (för 
mer information hänvisas till avsnitt 2.3.4). 

Programverksamheten vid SHMM besöktes under 
året av 22 044 personer, vilket är en ökning jämfört 
med 2013. Ökningen bedöms bero på bl.a. erbjudan
den om fri entré på museerna under olika perioder 
eller dagar samt på utökade visningar för vuxna under 
sommarperioden.  

Tabell 14. Antal programpunkter inklusive visningar för vuxna

Institution 2014 2013 2012
SHM 405 188 184
KMK 340 125 69
TBM 267 269 11
Totalt  1 012 582 264

Tabell 15. Antal deltagare i programpunkter inklusive 
 visningar för vuxna

Institution 2014 2013 2012
SHM 14 659 9 322 12 190
KMK  4 281 5 636 5 728
TBM  3 104 2 867 126
Totalt  22 044 17 825 18 044

 
På KMK arrangeras kvällsföreläsningar, öppna för 
alla intresserade och under 2014 lyssnade samman
lagt 498 personer föredragen. Exempel på föredrags
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genomfördes var visningar, skattjakter, workshops 
och tillverkning av olika slag som är kopplade till 
museets samlingsområden som t.ex. medaljer, mynt 
och sparbössor.

I det pedagogiska utvecklingsarbetet arbetade 
SHMM:s pedagoger aktivt med referensgrupper och 
testvisningar. Syftet var att myndighetens erbjudan
den ska vara relevanta och angelägna för den tänkta 
målgruppen. Det var också ett sätt att etablera en 
samverkan och ett medskapande i den utåtriktade 
verksamheten på museerna.

Både på KMK och SHM genomfördes förbere
dande arbeten för att utveckla museernas kreativa 
miljöer för barn och unga. På KMK revs barnverksta
den Summa Summarum och på SHM projekteras en 
permanent plats för en ny kreativ verkstad i enlighet 
med vad som uttryckts i myndighetens strategi för 
barn och unga.

På SHM genomfördes aktiviteter och program 
både på museets inre gård och i museets lokaler. En 
mycket uppskattad aktivitet var de skelettvandringar 
som arrangerades på påsklovet. Vid vandringarna 
visades mänskliga kvarlevor, vilket är både uppskattat 
och upplevs som spännande av både barn och vuxna. 
Materialet är en del av berättelserna om livsöden för 
tusentals år sedan och de kan tangera besökarnas egna 
berättelser.

bytesträffar. Retoy AB skapar mötesplatser för lek 
och lärande om barnkonventionen, miljö och globala 
samband. 

Programverksamhet (tkr) 2014 2013 2012
Kostnader -18 092 14 746 10 989
Intäkter av anslag 15 192 11 056 6 037
Övriga intäkter 2 900 3 690 4 952
 
2.3.3 Verksamhet riktad till barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för SHMM 
och myndigheten arbetar efter sin strategi för barn 
och ungdomsverksamhet. Prestationen 2014 inom 
området utgjordes av erbjudanden av pedagogiska 
upplevelser för barn och unga såväl inom ramen för 
det formella lärandet i förskola, grundskola och gym
nasiet samt för barn och unga som besöker något av 
museerna på egen hand. 

Inriktningen för verksamheten under året var att 
erbjuda en pedagogisk verksamhet som engagerar, är 
samhällsrelevant, program för barn och familj som 
möter upp efterfrågan och lockar nya grupper samt 
att arbeta samskapande i både den pedagogiska som i 
programverksamheten.

Under 2014 ökade gruppen barn och unga under 
19 år som besöker SHM med ca 13% och på KMK 
ökade antalet besök från gruppen med 26%. Även på 
TBM ökade besöken av gruppen med 20%.

Tabell 16. Totala antalet programpunkter inklusive visningar 
för barn och unga

Institution 2014 2013 2012
SHM 486 765 641
KMK  238 131 131
TBM  244 164 23
Totalt  968 1 060 795

SHM startade under 2014 en ny klubb för målgrup
pen barn och unga. Det är ett steg i arbetet med att 
skapa en rolig och spännande miljö för barn, unga 
och medföljande vuxna med utgångspunkt i det sam
skapande förhållningssättet. Medlemskapet är gratis 
och under hösten genomfördes tre medlemsträffar. 

Aktiviteterna på KMK riktade mot barn och unga 
som besöker verksamheten på sin fritid var i första 
hand lovaktiviteter samt helgaktiviteter som var 
kopplade till de olika utställningarna. Aktiviteter som 
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del av verksamheten på en helg. På KMK genomför
des tre familjehelger i november med visningar och 
verkstadsaktiviteter och under jullovet var det tema 
pirater. Då genomfördes dramatiserade visningar för 
barn på temat myntskatternas magi.

På TBM har 650 barn tagit del av en applikation 
med ett interaktivt Augemented Reality spår kallat 
Lös mysteriet med den borttappade nyckeln. Genom 
fotografier från åren 1916–18 får barnen med hjälp 
av läsplattor eller smartphone följa med i jakten på 
brandvaktens nyckel. Lovverksamheten under året 
innehöll visningar, workshops samt andra verkstads
aktiviteter och i samarbete med Återskaparna fick 
barnen på höstlovet lära sig om återbruk och Barn
konventionen.

Antalet bokade skolprogram på SHMM har under 
året ökat med drygt 19% jämfört med året innan. 
Lärarnas utvärderingar av program vid SHM visar 
en mycket hög vilja att rekommendera lärarkollegor 
att besöka museet med sina klasser. Nya intressanta 
utställningar med tillhörande pedagogiska program 
samt möjligheten för skolor att delta i arkeologisk 
utgrävning på Birka bedöms vara några av orsakerna 
till att antalet bokningar vid SHM har ökat. Även 

På sportlovet på KMK var temat övergivna platser. 
I verkstaden uppmuntrades barnen att skapa och 
utforma sin egen stad. Visningarna handlade om 
ekonomiska kriser. 

SHM arrangerade pannlampsvisningar på höst
lovet där besökarna kunde ta del av berättelser om 
guldskatter och forntida sagor i ljuset av pannlampor. 
KMK:s aktiviteter på höstlovet var på temat hal
loween. Besökarna fick göra medaljer och runt om 
i utställningarna fanns en skattjakt. Under höstlovet 
arrangerades tre jazzkonserter med barnmusik. Det 
var en barnvariant av de populära jazzluncherna som 
KMK anordnar i samarbete med Musikhögskolans 
elever.

Vikingasommar på SHM firade tio år och fick en 
del nya inslag, bl.a. en grävstation tänkt för de allra 
yngsta barnen och inredning i trapp och på balkong 
för äldre besökare. Programmet förlängdes och det 
genomfördes aktiviteter på museets innergård under 
hela september.

Helgaktiviteterna på SHM innehöll under året 
detsamma som lovaktiviteterna, med både visningar 
och ateljéverksamhet, vilket innebär att besökare 
som inte haft möjlighet att delta på loven kunde ta 
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Tabell 20. Antal deltagare i obokade skolbesök

Institution 2014 2013 2012
SHM 7 736 7 814 9 249
KMK  1 987 2 080 2 318
TBM  0 0 50
Totalt  9 723 9 894 11 617

I anslutning till utställningen Entreprenörskapande 
utformades ett nytt pedagogiskt koncept  kallat 
 Flippat museum, som utgår från en webbaserad 
plattform. Syftet är att eleverna ska vara väl förbe
redda inför besöket genom att ha tagit del av filmer 
om entreprenörskap och i programmet ingår också 
flera andra interaktiva inslag. Med Flippat museum 
når museet både fler grupper geografiskt och även en 
större bredd av grupper.

TBM erbjöd under året två specialvisningar 
för skolan: Arbetande kvinnor på Tumba bruk som 
tydliggör kvinnors insatser i brukets historia samt 
Med kulram och bläckhorn – skolan förr i tiden, som 
handlar om hur det var att gå i skolan på bruket.

SHMM använder GLO (Generic Learning Out
come) som metodverktyg för att formulera och mäta 
effektmål för utställningar och pedagogisk verk
samhet. Under 2014 påbörjade SHM arbetet med att 
formulera ett program för lärande. Syftet är att sätta 
effektmål enligt GLO för fyra kategorier av lärande 
på SHM: lärande för skola, lärande för barn och 
familj, lärande för vuxna samt utställningspedagogik. 
Programmet kommer färdigställas under 2015.

Ett viktigt sätt för SHMM att informera lärare om 
de aktiviteter som riktas mot skolor är lärarkvällar. 
Vid dessa tillfällen får lärarna en presentation av 
programmen för relevant åldersgrupp. Programmen 
är utvecklade så att de överensstämmer med målen i 
läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Lärare 
deltar också i referensgrupper när programmen 
utvecklas. 

Sedan några år tillbaka genomförs mässan 
Skola + Museum=Sant. Mässan som är ett samarbete 
mellan 45 museer. Tillsammans når museerna ett stort 
antal upparbetade skol och lärarkontakter. Genom 
deltagande i årets mässa nådde SHMM ca 500 lärare. 

SHMM:s pedagoger är medlemmar i FUISM 
– föreningen för pedagogisk utveckling i svenska 
museer. Under året har SHMM varit representerade i 
föreningens styrelse, arrangemang och seminarier.

möjligheten att få anpassade program samt kostnads
fria workshops, lockade fler skolor att boka ett besök.

KMK genomförde i samarbete med Blackebergs 
gymnasium en helgutställning med en mindre mässa. 
Eleverna arbetade med olika maktperspektiv och 
redovisade sina projekt i utställningsform på KMK. 
Ett annat exempel på positiv samverkan med mål
grupperna är KMK:s projekt med Thorén Business 
School, då två klasser i gymnasiets åk 2 arbetade med 
en marknadsföringskampanj för utställningen Entre-
prenörskapande. 

Under året ökade antalet program på SHM som 
bokats med bidrag från Skapande skola. Det är en 
tydlig tendens att fler aktiviteter ur SHM:s ordinarie 
skolprogram bokas med bidra från Skapande skola.

Tabell 17. Programpunkter inom ramen för Skapande 
skola vid SHM

2014 2013 2012

80 72 21

Hemma på Historiska var ett arrangemang på SHM 
där aktiviteter utformades i dialog med skolan, bl.a. 
formulerade elever från åk 6–9 personliga texter uti
från föremål i utställningen Forntider. Texterna finns 
i utställningen som röster och reflektioner kopplade 
till föremålen. 

Från oktober 2014 till juni 2015 erbjöd SHM 
kostnadsfria workshops för åk 8–9 och gymnasiet på 
tema identitet, svenskhet och värdegrund kopplat till 
utställningen Hembygd.

Tabell 18. Antal bokade skolbesök

Institution 2014 2013 2012
SHM 1 002 885 844
KMK  123 82 71
TBM  129 83 52
Totalt  1 254 1 050 967

Tabell 19. Antal deltagare i bokade skolbesök

Institution 2014 2013 2012
SHM 16 305 15 080 14 206
KMK 2 949 1 793 1 717
TBM  2 077 1 666 1 260
Totalt  21 331 18 539 17 183
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Under sommarmånaderna återinförde SHM en tydlig 
kommunikation mot barnfamiljer som huvudsaklig 
målgrupp för sommarens aktiviteter vilket kan vara 
en förklaring till ökningen. 

På KMK ökade i stort sett alla besökarkategorier 
under 2014. Sommarens kampanj att erbjuda fri entré 
för alla bedöms vara en viktig orsak till ökningen. I 
enkäter under sommaren svarade många besökare att 
de var positivt överraskade över museet och att möj
ligheten till fritt inträde hade stor betydelse för beslutet 
att besöka museet. Parallellt med den fria entrén 
genomfördes en stor reklamkampanj med exponering 
i bussar och tunnelbana. Antalet barn och unga under 
19 år som besökte KMK ökade med drygt 25% jämfört 
med 2013. Orsaker till detta bedöms vara flera, ett ökat 
antal program för barn och unga samt sommarutställ
ning med barnfamiljer som huvudmålgrupp. Men även 
programmet Flippat museum kopplat till utställningen 
Entreprenörskapande kan ha bidragit till fler besökare 
från målgruppen.

På TBM har utvecklingen också varit mycket posi
tiv det senaste året. En ny utställning med tillhörande 
programpunkter, ett stort antal programpunkter samt 
goda samarbeten med företag och Botkyrka kommun 
är sannolikt de främsta orsakerna till resultatet.  

På KMK genomförs besöksundersökningar vid 
de flesta programaktiviteter och visningar. Besökare 
som besöker museet utan att delta i någon särskild 
aktivitet får också möjlighet att svara på frågor som 
rör besöket. 

SHM började under 2013 använda sig av nytt 
verktyg för besöksundersökningar kallat Visitor 360, 
ett arbete som har fortsatt under 2014. Verktyget är 
framtaget av Morris Hargreaves McIntyre i Stor
britannien. Visitor 360 mäter förutom traditionella 
parametrar som nöjdhet, besöksbeteende och demo
grafi även de aspekter som visar vad besökare styrs 
och motiveras av när de väljer kulturella evenemang. 
Mätningen tar sin utgångspunkt i åtta s.k. kulturseg
ment. Med kunskap om vilka kultursegment som 
motiverar besökarna 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 verksamhet
ens strategiska mål. 

Utöver besök från grundskola och gymnasium ökade 
SHM även antalet bokade program för vuxenutbild
ningar såsom folkhögskola, universitet, högskola och 
SFI. Av dessa är över hälften från SFI. Denna ökning 
kan direkt kopplats till projektet Gränslöst. 

Verksamhet riktad till 
barn och unga (tkr) 2014 2013 2012
Kostnader -12 144 10 801 14 161
Intäkter av anslag 11 387 10 070 13 942
Övriga intäkter 757 731 219

2.3.4 Besökare
Prestationen 2014 inom området utgjordes av besökar
mottagande och värdskap vid SHMM:s museer. 
Inriktningen för verksamheten under året var bl.a. att 
ge tydliga och målgruppsanpassade erbjudanden samt 
att möta publiken med ett öppet och inkluderande för
hållningssätt. Alla besökare ska känna sig välkomna 
och väntade.

Under 2014 ökade antalet besökare till alla 
SHMM:s museer med 8,6% jämfört 2013. På SHM 
ökade besöken med drygt 4%, på KMK med 22% och 
på TBM med nästan 16%.

Tabell 21. Antal besök vid SHMM av personer som är 
under 19 år

Institution 2014 2013 2012
SHM  43 800 38 808 40 889
KMK 8 089 6 414 8 049
TBM 4 675 3 897 1 746
Totalt  56 564 49 119 50 684

Tabell 22. Totalt antal besökare vid SHMM 

Institution 2014 2013 2012
SHM  131 840 126 344 134 325
KMK  41 249 33 807 64 333
TBM  12 933 11 171 9 723
Totalt  186 022 171 322 208 381

Publik och besöksundersökningar på SHM visar 
att ökningen främst skett under sommaren, fram
förallt ökade antalet barnfamiljer. Antalet besökar 
gjorda av personer under 19 år ökade med 39% 
under  sommarmånaderna jämfört med året innan. 
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för att mäta upplevd kvalitet på programmet Vikinga-
sommar. Undersökningarna visade att:
• 86% säger att de har upplevt något nytt under sitt 

besök,

• 80% svarar att besöket var jätteroligt, 

• 86% svarar att de förmodligen kommer eller 
absolut tänker rekommendera SHM:s program för 
vänner och bekanta. 

2.3.5 Kommunikation och information samt 
 interaktion via digitala plattformar
Kommunikation och information samt interaktion via 
digitala plattformar är stödprocesser till den publika 
verksamheten samt publikutveckling. Inriktningen för 
verksamheten under året var bl.a. att lämna relevanta 
budskap i rätt kanaler.

SHM lanserade 2013 en ny grafisk identitet och 
logotyp, vilket var ett led i arbetet med att stärka och 
förtydliga museets profil och erbjudanden till besö
karna. Identiteten lyfter fram såväl museets föremål 
som alla de berättelser de rymmer. Under året vann 
SHM:s grafiska identitet både nationellt och interna
tionellt erkännande i form av ett antal priser för logo

Visitor 360undersökningen på SHM 2014 visade bl.a.

• att 90% av besökarna på SHM är nöjda med sitt 
besök och av dem tyckte 43% att besöket var 
utmärkt, 47% tyckte det var bra och endast 1% 
ansåg att det var dåligt, 

• att 98% av besökarna kommer att rekommendera 
ett besök på SHM, 

• att 72% av besökarna på SHM var förstagångs
besökare, 

• att 55% var besökare boende i annat land än 
 Sverige. 

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 (62%), 
inspirerande (46%) och fantasifullt (33%).

Besöksundersökningarna på KMK genomfördes 
med hjälp av Marketcheckverktyget. Besökarunder
laget bedöms vara för litet för att Visitor 360 ska 
kunna användas. Målet är att även KMK ska börja 
med verktyget under 2015.

Inom program för barn och unga genomförde 
SHM under sommaren undersökningar i Marketcheck 
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typ och grafisk profil. Det påbörjades även ett arbete 
med att ta fram nya grafiska profiler även för KMK 
och för myndigheten som helhet. Arbetet beräknas 
vara klart till hösten 2015.

På KMK förstärktes kommunikationsfunktionen 
med en nyinrättad informatörstjänst och målet är att 
museet ska kunna arbeta mer konsekvent och i större 
utsträckning med digitala medier, nyhetsbrev och 
riktade, målgruppsanpassade informationsinsatser. 
I samband med öppnandet av utställningen Entre-
prenörskapande genomfördes en annonskampanj. 
Under samma period skickades även en affisch med 
information om utställningen och Flippat museum till 
500 skolor i Stockholmsområdet samt Mälardalen. 
Avsikten var att bredda KMK:s publik genom att 
nå ut till och attrahera yngre målgrupper. Syftet var 
även att visa upp bredden i museets ämnesområde 

och informera om att museet har målgruppsanpassade 
utställningar och skolprogram. 

Under sex veckor i juli och augusti genomförde 
KMK en sommarkampanj på engelska och svenska 
för utställningen Alla tiders bössor. Kampanjen syf
tade till att engagera och attrahera besökande svenska 
samt utländska turister till utställningen, men även 
till museet under sommaren. Besökarundersökningar 
visar att flera personer hittade till museet för första 
gången och att de fick ett positivt besök. Satsningen 
på att göra ett nytryck av den femspråkiga broschyren 
för KMK gjorde det möjligt att distribuera den till 
Stockholm Visitor board, utvalda hotell i Stockholm, 
Stockholm turistinformationstationer och färjetermi
naler. Både KMK och TBM arbetar kontinuerligt med 
ett nätverks och kundvårdsarbetet mot turistorgani
sationer som Stockholm Visitors Board, Viking Line 
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invigningen av utställningen Massakern vid muren 
samt ett flertal inslag i SVT:s lokala nyheter vilka 
bl.a. handlade om ett fynd av ett vikingatida ägg i ett 
gravkärl i SHM:s magasin. I radions P1 Kulturnytt 
recenserades utställningen Massakern vid muren och 
ett nyhetsinslag sändes där SHMM:s överintendent 
intervjuades om jämställdhet på museer.

Totalt antal artiklar för SHM och SHMM under 
2014 per nyhetstyp var: webben 463 artiklar, i sociala 
medier 356 inslag, i tryckt press 289 artiklar samt ett 
inslag i radio och TV. Exempel på artiklar med störst 
genomslag i media handlade om att jämställdhet i 
museernas samlingar behövs, återinförandet av fri 
entré på museer, att samiska samlingar kartläggs vid 
SHM, invigningen av SHM:s medeltidsutställning 
samt firandet av Guldrummet 20 år.

Under 2014 omtalades KMK vid 85 tillfällen i 
press. Främst handlade det om museets fria entré under 
sommarmånaderna eller i samband med myntfynd 
samt andra föremål i samlingarna. Några inslag rörde 
museets utställningar, främst Entreprenörskapande. 
KMK medverkade i fem inslag i radio och TV, bl.a. 
besöktes museet av Lilla Aktuellt samt Vetenskapens 
värld från SVT. Inslagen handlade om vad pengar är 
och om de nya svenska sedlarna. I radions P4 och pro
grammet Karlavagnen behandlades KMK i anslutning 
till en diskussion om pengar och då speciellt guld.

Tabell 23. Besöksstatistik hemsidor – antal besök

Institution 2014 2013 2012
SHM 885 300 812 492 816 460
KMK  iu iu 93 027
SHMM 14 632 13 982 13 699

 
Tabell 24. Besöksstatistik – antal besökta sidor

Institution 2014 2013 2012
SHM 2 870 792 2 765 720 3 154 552

KMK 503 808 482 501 251 267

SHMM 46 536 42 835 43 748

Tabell 25. Antal gillare/följare SHMM:s Facebook och 
 Twitterkonton

Plattform 2014 2013 2012
Facebook 6 257 4 185 2 292
Twitter 3 018 2 056 1 156

 

och Silja Line för distribution av informations och 
turistbroschyrer. 

Inför sommaren 2014 tog SHM fram en turist
folder med ny layout på nu åtta språk, vilket är en 
utökning med fyra språk. Foldern distribuerades på 
Stockholm Tourist center i Kulturhuset, på Stockholm 
info på flera platser, på 70 hotell, färjeterminaler samt 
ombord på Viking, Tallink och Siljaline färjor. Under 
tio veckor i juni, juli och augusti genomförde SHM 
en sommarkampanj som riktade sig till barnfamiljer 
och vuxna turister, svenska och utländska. En del i 
kampanjen var ett samarbete med Stockholm  Visitor 
Center, då personalen hade T-shirts med SHM profil 
och ett erbjudande till turisterna om att få en gåva i 
SHM:s butik. 201 personer tog erbjudandet. Utfallet 
av kampanjen i sin helhet blev mycket positivt för 
SHM. Det visade att det fungerade bra att nå och att
rahera två olika målgrupper, barnfamiljer och vuxna, 
inom ramen för en och samma kampanj. Satsningen 
vid SHM mot de utländska turisterna är ett bety
delsefullt arbete som kommer att fortgå, men lika 
betydelsefull är den besöksmarknad som finns inom 
Sverige. Det är viktigt att betona att ett strategiskt 
kommunikationsarbete tar tid att implementera, men 
instrumentet Visitor 360 kommer att ge ett bra stöd 
för att följa hur ökad kommunikation faller ut. 

SHM stärkte under året samarbetet med Visit 
Sweden, Stockholm Visitors Board, och Strömma 
Kanalbolag (Hop on Hop off). Samarbetet med 
Hop on hop offbussarna genererade ett ökat antal 
besökare till SHM. Besöken av kryssningsgrupper 
minskade dock under året och SHM kommer därför 
arbeta med ett förbättrat samarbete med Sthlm Cruise 
Network inför 2015. Det långsiktiga arbetet med 
att bearbeta den ryska, baltiska och finska resemar
kanden fortsatte. I april medverkade SHM på en 
workshop anordnad av Viking Line i Helsingsfors 
och Åbo. SHM anlitar nu en representant som förser 
nyckelpersonal på Viking Line och Tallink Silja med 
information och foldrar om SHM. 

Den 1 mars 2014 uppgraderade SHMM den 
externa mediabevakningstjänsten till att omfatta 
en digital portal, medieportalen via Opoint Media 
Intelligence. Därmed kan SHMM och SHM redovisa 
statistik för hur olika kanaler eller nyhetstyper rappor
terar under hela året. Exempel som kan nämnas är ett 
inslag i Vetenskapens värld på SVT som handlade om 
slaget om Gotland 1361 som sändes i samband med 



 28 Statens historiska museer 2014

med SHM:s Instagramkonto som under året ökade 
antalet följare till 605 stycken.

I och med anställning av en ny informatör har 
KMK lagt mer tid och resurser på att synas i de 
sociala medierna och antalet följare till både museets 
Facebook-sida och Twitterkonto ökade. Annonse
ring på Facebook är ett sätt för museet att nå många 
människor snabbt. Annonserna på plattformen delas 
och gillas vilket i sin tur indikerar hur många som 
tagit del av dessa. 

KMK:s webbplats uppdaterades på ett mer 
konsekvent sätt under året och ett digitalt nyhetsbrev 
initierades och på kort tid anmälde 200 prenumeranter 
intresse för brevet.

2.3.6 Ökad tillgänglighet för personer med 
 funktionsnedsättning
Arbetet med att öka tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning, men även för alla SHMM:s 
användare och besökare fortgår ständigt och är en 
integrerad del av myndighetens löpande arbete. 
I myndigheten strategiska förändringsplan finns mål 
och strategier som främjar arbetet med ökad tillgäng
lighet för alla. Myndighetens mål är att vara öppna 
och inkluderande i kommunikation och värdskap 

SHM fortsatte att arbeta aktivt med att utveckla 
närvaron i sociala medier som en del av det integre
rade marknads och kommunikationsarbetet. SHM 
prövade olika typer av budskap och annonslösningar 
via Facebook som en viktig kanal för program och 
utställningsverksamhet. Det är en viktig satsning som 
kommer att intensifieras och utökas under 2015 då 
hela SHM:s webbsida kommer uppdateras och få nytt 
utseende och nya funktioner. 

På SHM:s webbsida historiska.se och på museets 
Youtubekanal pågick under året en mängd aktiviter 
bl.a. visades en trailer för utställningen Massakern 
vid muren som sågs t.ex. 2 894 gånger på museets 
webbsida samt en presentation av jullovsaktiviteterna 
genom en film om programmet Hej stenåldersmän-
niska vilken sågs 270 gånger på webbsidan. Till höst
lovet återanvändes filmen om pannlampsvisningar 
från 2012 och den sågs 854 gånger på webbsidan.

Antalet följare på SHM:s Facebook-sida ökade 
markant. Både regelbundna statusuppdateringar och 
enstaka aktiviteter som Nationaldagsfirandet, del
tagande i Pride, Kåldolmens dag och vissa enskilda 
programaktiviteter fick uppmärksamhet på Facebook. 
Även SHM:s Twitterkonto ökade antalet följare under 
året till 2 749 stycken. Vidare utvecklades arbetet 
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samt att myndighetens alla verksamheter ska tillhan
dahålla användar och besökarvänlig information.

SHMM arbetar långsiktigt med att se över och 
förbättra den fysiska tillgängligheten till museernas 
publika lokaler. 2014 öppnade SHM en ombyggd 
entréhall och i samband med det anpassades lokalerna 
utifrån olika typer av tillgänglighetsaspekter, såväl 
funktionellt, visuellt, auditativt och kommunika
tivt. Samtidigt skapades även ett bättre tempererat 
inomhusklimat som kommer att gynna såväl besökare 
som föremål och personal. Andra förbättringsåtgärder 
under året var installation av ytterligare en toalett för 
personer med nedsatt rörelseförmåga i SHM:s publika 
lokaler samt förbättrad entrétrapp utomhus.

Vid KMK och TBM gjordes förbättringar och 
även förnyelseinsatser med bl.a. en genomgång av 
belysning i montrar och i utställningslokaler.

Under året tog SHM emot fler grupper med olika 
funktionsnedsättningar och erbjöd specialanpassade 
aktiviteter genom att bl.a. använda olika lärstilar. 
Pedagogerna på museet är utbildade i både lärande för 
grupper med behov av särskilt stöd samt även att stödja 
och bemöta elever med särskilda behov med särskild 
inriktning för elever med ADHD och asperger/autism. 

Andra insatser på SHM var att tillgängliggöra 
 texter i digitala pekskärmar, placera föremål genom
tänkt i montrarna och i rörelseytor i de befintliga 
basutställningarna och i Massakern vid muren. 

SHM:s arbete med tillgänglighetsaspekter i 
utställningarna under året premierades genom tydlig 
positiv respons från besökare men också med ett för
sta pris i Stockholms stads St. Julianpris i kategorin 
Tillgänglig information och kommunikation. Relaterat 
till bastutställningarna Sveriges Historia och Mas-
sakern vid muren lydde en del av motiveringen till 
priset ”verksamheten genomsyras av en medvetenhet 
om olika människors behov”.

2.3.7 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 
de som utgångspunkt för diskussion, samtal och 
workshops, publicerat information om samlingarna 
via myndighetens webbplatser och andra sociala 
plattformar, via tjänsten Sök i samlingarna, via 
Ksamsök samt via exponering via media. SHMM 
bedömer att bredden av informationsvägar och 
det representativa urvalet av information visar att 
myndigheten tillgängliggör samlingarna genom en 
verksamhet med god kvalitet.

• Att utställningsytan är tillfredsställande utifrån 
de krav som ställs inom ramen för det syste-
matiska verksamhetsskyddet (se avsnitt 2.2.2). 
Verksamhetsskyddet är en avgörande stödprocess 
för den publika verksamheten. SHMM bedömer 
att god kvalitet visas genom att mer än 75% av 
utställningsytan uppnår de krav verksamhetsskyd
det ställer. Av SHMM:s utställningsyta är 61,3% 
yta tillfredsställande och 25,2% är acceptabel 
utifrån kraven för verksamhetsskyddet. Det visar 
att verksamheten bedrivs med god kvalitet. 

• 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 kvalitet 
visas genom mer än 85% nöjda besökare samt fler 
än 85% av besökarna är villiga att rekommendera 
ett besök. 2014 års publikundersökning genom 
Visitor 360 visar att 90% av besökarna på SHM är 
nöjda med sitt besök. Undersökningen visar även 
att 98% av besökarna kommer att rekommen
dera andra att göra ett besök på SHM. På KMK 
 genomfördes olika typer av besökarundersök
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tillgängliggörs ett efterfrågat världsunikt material för 
såväl specialintresserade som en bredare allmänhet.

Programverksamheten på de båda museerna ökade 
under året. KMK erbjöd dagliga visningar under som
maren och fler aktiviteter och visningar under övriga 
året. SHM kunde erbjuda fler aktiviteter i och med 
att entrehallen är färdigbyggd. I de publikundersök
ningarna som genomfördes uppger besökarna att de är 
nöjda med aktiviteterna. Uppgången på SHM bedöms 
också vara resultat av den stora bredd av program
erbjudanden samt att delar av dessa också erbjuds då 
museet har fri entré.

Den positiva besöksutvecklingen vid TBM under 
året bedöms vara resultatet av ett aktivt nätverkande 
samt riktad och tydlig marknadsföring. 

SHM:s ökning av besökare beror främst på att 
museet lockade många barn och unga under sommar
månaderna, men också att 2013 års julkalender (SVT) 
gjorde stort avtryck i januari månad. Även antal 
besökande skolklasser ökade under året, vilket bidrog 
stort till SHM:s uppgång totalt. Ökningen av besö
kare på KMK bedöms komma sig av öppnandet av 
museets nya utställning Entreprenörskapande i början 
på året, fri entré under sommarmånaderna samt ett 
större intresse från skolorna för museets pedagogiska 
erbjudanden.

Myndighetens mötesplatser för digital kommuni
kation och användning utvecklas på ett positivt sätt. 
SHMM:s samtliga digitala mötesplatser ökade antal 
besök under 2014. Statstiken visar att myndighetens 
webbplatser är fortsatt välbesökta och att antalet 
besök på Facebooksidor och Twitter ökade.

SHMM arbetar integrerat med ett systematiskt 
tillgänglighetsarbete i myndighetens ordinarie förbätt
ringsarbete i utställningar och lokaler, men även inom 
den pedagogiska verksamheten samt kommunika
tionsarbetet. Bedömningen är att tillgänglighetsarbe
tet 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 myndig
hetens vision som att nå de kulturpolitiska målen.

ningar, enkäter delades ut i samband medprogram, 
föredragsserier, visningar och konferenser. Utöver 
det delades enkäter ut till besökare som inte deltog 
i någon specifik programpunkt. Undersökningarna 
visar att 90% av de svarande uppger att skulle abso
lut eller förmodligen rekommendera aktiviteten. 
Av de besökare som inte deltagit i något särskilt 
program uppgav 97% att de absolut eller förmod
ligen skulle rekommendera museet. Resultatet av 
publikundersökningarna visar att SHMM:s besö
kare är mycket nöjda med besöken vid SHMM:s 
museer och att besökarna i stor utsträckning vill 
rekommendera ett besök. Det visar även att SHM
M:s publika verksamheter har en god kvalitet.

• Andel lärare som utifrån GLO-utvärderingar 
visar att de är villiga att rekommendera SHM:s 
verksamhet till en kollega. Undersökningen 
ger ett tydligt mått på nöjdheten med skol-
verksamheten vid SHM. SHMM bedömer att 
god kvalitet visas genom att fler än 85% av 
lärarna är villiga att rekommendera SHM till 
en kollega. Den lärarutvärdering som gjordes vid 
SHM visade att 97% av lärarna angav att de skulle 
rekommendera samma aktivitet eller visning till en 
lärarkollega. Det visar även att skolverksamheten 
har en god kvalitet. KMK genomförde enkätun
dersökningar efter visningar för lärare. I enkäterna 
uppger 87% av de svarande att programpunkten 
levde mycket väl eller väl upp till deras förvänt
ningar. Utvärderingarna visar att lärarna i mycket 
hög grad vill rekommendera skolverksamheten vid 
SHMM:s museer och det visar även att skolverk
samheten har en god kvalitet. 

 
2.3.8 Sammantagen resultatbedömning
Den sammantagna bedömningen är att verksamheten 
inom kommunikation och publikutveckling utvecklas 
i en positiv riktning och resultatet är gott.

We Call them Vikings 2 fick ett stort intresse på 
den internationella marknaden och de dryga 600 000 
besökarna till utställningens två versioner gav mycket 
fin respons på såväl innehåll som gestaltning. De båda 
versionerna är uppbokade för fortsatta turnéer fram 
till år 2018. 

Utställningen Massakern vid muren visar att ett 
sammansatt historiskt material som både kan väcka 
intresse och skapa eftertanke. Genom utställningen 
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2.4.1 Projekt inom forskning och utveckling 2014
SHMM var under 2014 huvudman för eller deltog i 
ett större antal FoUprojekt. Inriktningen för verk
samheten var bl.a. att skapa bättre förutsättningar för 
att få tillstånd de mest angelägna projekten samt att 
vara en efterfrågad och spridd samhällsresurs.

Myndighetens FoUverksamhet omfattade under 
året 13 personer som samverkar i en forskargrupp och 
de fick finansiering för fyra större nya projekt vilka 
startat eller kommer att starta under 2015. Dessutom 
utvecklades även kopplingen mellan FoUverksam
heten och kommunikation och publikutveckling 
genom två nya projekt.

Tabell 26. Sammanlagt antal FoUprojekt med SHMM 
som huvudman

2014 2013 2012
15 15 15

2.4 Forskning och utveckling
I detta avsnitt redovisas SHMM:s uppgift att:

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

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

Enligt myndighetens strategiska plan var målen för 
berörd verksamhet att bistå med ändamålsenligt stöd 
för andras forskning samt att generera angelägen 
forskning och utveckling.

Prestationen 2014 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.



Statens historiska  museer 201433   

närvaron skulle öka, båda åtgärderna försenades 
under året bl.a. på grund av arbetet med webbplat
serna inte kunnat fullföras som tänkt samt ändrade 
förutsättningar i och med SHMM:s samgående med 
den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten. 

Arbetet med att kvalitativt mäta utfallet av den 
mycket omfattande löpande verksamheten med fors
karbesök i myndighetens samlingar fortsatte under 
året. Mätningen visar tydligt hur SHMM:s samlingar 
är av stor samhällelig betydelse som en central infra
struktur för forskning och kunskapsuppbyggnad inom 
arkeologi, konstvetenskap och numismatik.

I nedanstående tabell redovisas de FoUprojekt 
som SHM under 2014 varit engagerade i och tabellen 
redovisar även vilka av projekten som 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 
(FoUprojekt)

X

Att samla Sápmi X
Gränslöst – en personlig upptäcktsfärd i Sveriges historia (FoUprojekt) X
Ett historiskt museum och hur det har format Sverige (FoUprojekt) X
Andra tider, andra platser – materiella uttryck av historiebruk, kolonia
lism och hegemoni (postdocprojekt)

X

Huvudjägarna, Museum anatomicum och samlandets sociala dynamik 
(FoUprojekt)

X

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

X

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

X

Polysemantiskt digital samlande (FoUprojekt) X
Bortom homogeniteten (FoUprojekt) X
Miljonstories X
Sonotopia 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 FoUverksamhet X
Redaktörsgruppen för tidskriften Fornvännen X
Nationella kunskapsnätverket för museer med medeltidsinriktning X
The International Heritage Group X

Tabell 27. Antal forskare i forskargruppen

2014 2013 2012
13 14 14

 
Förmågan att slutföra större projekt är en viktig 
aspekt av FoUverksamheten och under 2014 slutre
dovisades två projekt, vilka var Museum anatomicum, 
Andra tider andra platser. Projekten presenteras även 
genom slutpublikationer under 2015.

Enligt myndighetens strategiska plan var en av 
åtgärderna för FoUverksamheten under året att 
utveckla forskargruppen som plattform för bered
ning, vilket fullgjordes av att flera nya projekt och 
satsningar bereddes i gruppen. Vidare skulle även 
ett arbete med att organisera forskargruppens arbete 
i form av ett centrum bedrivas samt att den digitala 
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É Romani Glinda, Mångkulturellt Centrum i Botkyrka 
och Stiftelsen Kulturmiljövård. Syftet med projektet 
är att i samverkan med romska föreningar synliggöra 
romernas roll i Sveriges historia under 1900talet och 
att sedan infoga kunskapen om det romska kulturarvet 
i statliga museers samlingar, bl.a. på SHM. 

Därtill inleddes även utvecklingsprojekten 
 Sonotopia och Miljonstories. Sonotopia finansieras 
av Innovativ kultur och är ett samarbete med Mälar
dalens högskola som syftar till att kombinera ljud
konst med historiska föremål. Projektet Miljonstories 
finansieras av Postkodlotteriets kulturstiftelse och 
är ett samarbete mellan SHM och Miljonstories. 
Syftet med projektet är att samla in minnen och 
berättelser från olika städers förorter. Berättelserna 
får gestaltning och form på Miljonstories webbplat
ser, i utställning i SHM:s lokaler samt på platser där 
projektdeltagarna befinner sig. Projektet har även en 
publik verksamhet som innefattar pedagogiska möten, 
en utställning/insamlingsplats på SHM, en webbsida 
samt ett pedagogiskt metodmaterial. 

2.4.3 Forskningens infrastruktur
Tillgängligheten till SHMM:s samlingar är en viktig 
faktor i den svenska arkeologiska, konstvetenskapliga 
och numismatiska forskningens infrastruktur och 
verksamhetens ambition är att vara en välrenom
merad, efterfrågad och spridd kunskapsresurs för 

I nedanstående tabell redovisas de FoUprojekt som 
KMK under 2014 varit engagerade i och tabellen 
redovisar även vilka av projekten som KMK varit 
huvudman för respektive deltagit i. 

Deltagandet av FoUverksamhetens i olika formella 
nätverk, redaktionsgrupper och liknande är bety
dande. Myndighetens forskare deltar generellt i en 
bred samverkan med omvärlden och medverkar regel
bundet i större konferenser, utvecklingssamarbeten 
och motsvarande inom SHMM:s verksamhetsområde. 

2.4.2 Nya projekt inom forskning och 
utveckling 2014
En av FoUverksamhetens inriktningar under året 
var bl.a. att stimulera och attrahera forskning och 
utveckling och myndigheten fick besked om finansie
ring av tre nya, större forskningsprojekt som kommer 
att starta upp under 2015. Ett av forskningsprojek
ten är det fyraåriga infrastrukturprojektet Alvastra 
pålbyggnad – en arkeologisk resurs som syftar till att 
arbeta med materialen från stenåldersplatsen Alvastra 
pålbyggnad. Projektet finansieras av Riksbankens 
jubileumsfond och är ett samarbete med institutionen 
för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms 
universitet. Det tvååriga projektet Helgon att hålla 
i handen handlar om medeltida privat kult. Projektet 
finansieras av Berit Wallenbergs stiftelse och är ett 
samarbete med forskare från Konstvetenskapliga 
institutionen vid i Uppsala universitet. Projektet I 
stadens utkant – svensk-romska livsberättelser & 
lägerplatser från 1900-talet finansieras av RAÄ och 
är ett brett samarbete mellan SHM, kulturföreningen 

Huvudman 
för projekt

Deltar i 
projekt

Ingår i referens-
grupp eller motsv.

Ett land, ett mynt? Mynt, gränser och identitet i Magnus Erikssons Sve
rige (postdocprojekt)

X

Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen (FoUprojekt) X
Den Svenska Mynthistorien – Vasatid (publiceringsprojekt) X
Redaktion Svensk Numismatisk Tidskrift X
Redaktionsgrupp för Nordisk Numismatisk Årsskrift X
Sylloge Nummorum Greacorum X
ICOMON (museinätverk för ekonomimuseer) X
CIN (Commission Internationale de Numismatique) X
FIDEM X
Föreningen Nordiska Pappershistoriker X
Nätverket för pappersmakare i Sverige X
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samhället. Vid sidan av Naturhistoriska riksmuseet är 
SHM den svenska museiinstitution som tar emot allra 
flest forskarbesök och denna användning av samling
arna stöder varje år en stor kulturhistorisk kunskaps
produktion.

Vid SHM genomfördes 274 enskilda forskarbesök 
i samlingarna under 2014. Dessa besök är i huvud
sak forskare, men i detta räknas även besök av bl.a. 
antikvariskt verksamma personer och studenter. Ett 
enskilt besök kan omfatta flera personer och i flera 
fall en hel forskargrupp. Forskarbesöken bidrar på ett 
avgörande sätt till en omfattande vetenskaplig och 
populärvetenskaplig produktion. Det kan även näm
nas att SHM under året även lånat ut en rad fyndma
terial för laborativa forskningsändamål. 

Även KMK:s samlingar omfattar flera föremåls
grupper som är särskilt efterfrågade av externa forskare 
i Sverige och internationellt. Det handlar främst om 
vikingatida mynt men även om museets samlingar av 
antika mynt och de svenska och utländska medaljerna. 
Under 2014 genomfördes 70 enskilda forskarbesök 
i KMK:s samlingar. Ett exempel på en vetenskaplig 
produktion som är en följd av forskarbesök på KMK är 
The voice of a Waning Empire, Selecting Latin Poetry 
of Magnus Rönnow from the great Northern War en 
doktoravhandling från Uppsala Universitet. I boken är 
ett antal medaljer ur KMKs samlingar avbildade.

Tabell 28. Forskarbesök i SHMM:s samlingar (KMK inklu
derar även Tumbamagasinet)

Institution 2014 2013 2012
SHM 274 286 325
KMK 70 52 60
Totalt 344 338 385

Tabell 29. Vetenskapliga och populärvetenskapliga verk 
baserade på forskarbesök vid Historiska museet.

Produkt 2014 2013 2012
Doktorsavhandling 21 22 23
Vetenskaplig monografi 12 14 8
Vetenskaplig artikel 41 41 49
Akademisk uppsats 10 14 20
Populärvetenskaplig bok/artikel 3 8 10
Utställning 4 7 7
Arkeologisk/osteologisk rapport 3 4 12
Film eller Tvproduktion 10 8 14

SHMM:s samlingar tillgängliggörs också för forskare 
och allmänheten via tjänsten Sök i samlingarna på 
SHM:s websida och särskilda satsningar görs löpande 
för att öka tillgängligheten för material av stort forsk
ningsintresse. 

SHM deltar genom FoUverksamheten i en 
omfattande nationell och internationell samverkan. 
Nationellt gäller det t.ex. inom nätverk som Nätverket 
för museer med medeltidsinriktning samt en regelbun
den aktivitet kring Riksförbundet Sveriges museers 
(RSM) årliga Vårmöte. Av gruppens deltagande i 
internationella sammanhang kan nämnas samarbetet 
inom projektet GlobArch, samverkan med ICOM, 
inom The International Heritage Group och kring 
den internationella tidskriften Museum Worlds. KMK 
och TBM deltar i flera nationella och internationella 
nätverk med FoUanknytning, däribland i styrelserna 
för ICOM:s nätverk för ekonomimuseer, FIDEM och 
Nordisk Numismatisk Union. Genom deltagandet i 
organisationerna skapas värdefull kontakt med kolle
gor från hela världen. 
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Forskning  
och utveckling (tkr)

2014 2013 2012

Kostnader 9 218 10 229 9 369
Intäkter av anslag 3 841 3 604 3 599
Övriga intäkter 5 377 6 625 5 770

2.4.5 Redovisning av kvalitativa aspekter på 
resultaten i forskning och utveckling
SHMM har använt sig av processerna projekt inom 
FoU, myndighetes samlingar som forskningens infra
struktur 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 om mer än 75% 
av FoU-projekten är externfinansierade (d.v.s. 
genomgår en extern bedömning) samt om 75% av 
FoUprojekten genomförts i samverkan med andra 
parter så visar det på god kvalitet i verksamheten. 
Under 2014 var 87% av de 15 projekt som SHMM 
var huvudman för helt eller till största delen 
externt finansierade och de flesta större projekt 
erhöll finansiering i konkurrens med andra projekt 
hos de stora svenska forskningsfinansiärerna. Av 
de 15 projekt som SHMM var huvudman för under 
2014 var 53% 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 FoUverksam
heten vid SHMM har hög grad av extern finan
siering och samverkan, vilket i sin tur visar att 
verksamheten har god kvalitet.

• 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 i verksamheten har uppnåtts när hälften 
av de publikationer som producerats inom ramen 
för FoUverksamheten har genomgått peerreview 
granskning. Under 2014 publicerade forskargrup

2.4.4 Seminarier och publikationer 
Det genomfördes under året en rad olika seminarier 
vid myndighetens museer. Av dem kan Gränsytor 2 
nämnas, vilket genomfördes den 31 oktober i sam
verkan med Advanced Cultural Studies Institute of 
Sweden (ACSIS). Det arkeologihistoriska seminariet 
Ture Arne, Hanna Rydh, Olov Janse och Johan Gun-
nar Andersson – svenska arkeologer i världen och 
deras vetenskapliga arv lockade en bred publik som 
tog del av föredrag av en rad arkeologiska och muse
ologiska forskare. Under Kåldolmens dag 30 novem
ber genomfördes också ett föreläsningsprogram.

Forskargruppen publicerade under året en mono
grafi, 11 vetenskapliga artiklar och ett antal populär
vetenskapliga arbeten. En ny volym i SHM:s veten
skapliga skriftserie The Swedish History Museum, 
Studies kom ut med boken Viking Swords av 
Fedir Androschuk. 

Personal från SHM deltar i redaktörsgruppen för 
den vetenskapliga arkeologiska tidskriften Fornvän-
nen, i editorial board för tidskriften Current Swedish 
Archaeology samt i editorial advisory board för den 
nya internationella tidskriften Museum Worlds publi
cerad av den museologiska institutionen i Leicester i 
Storbritannien. KMK utsågs under året till redaktör 
för den kommande utgåvan för Nordisk numismatisk 
årsskrift. 
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2.4.6 Sammantagen resultatbedömning 
Den sammantagna bedömningen är att verksamheten 
inom forskning och utveckling är mycket god. Den 
positiva utvecklingen av verksamheten fortsatte under 
2014, vilket visas av att nya projekt initierats och fått 
extern finansiering samt gamla projekt slutredovi
sats och slutpublicerats. Det finns en tydlig och stor 
efterfrågan på SHMM: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 till
gängliga presentationer av olika slag. Myndighetens 
arbete skapar kunskapsmässiga grunder för att arbetet 
med kulturarv inom såväl SHMM som i Sverige i 
stort kan utvecklas och främja hur förståelsen av 
kulturarv kan skapa perspektiv på samhället. SHMM 
bidrar, såväl genom sin FoUverksamhet som genom 
sina samlingar, i stor utsträckning på ett positivt sätt 
till andras forskning och forskningsförberedande 
verksamhet runt om i Sverige och utomlands. 

pen 15 skrifter och av dessa har 73% genomgått 
peerreview eller motsvarande vilket visar på att 
SHMM:s arbete håller en hög vetenskaplig nivå. 

• God kvalitet genom mängden forskarbesök i 
myndighetens samlingar. SHMM bedömer att 
mer än 300 forskarbesök per år visar på god 
kvalitet i verksamheten. Valet av antalet forskar
besök som aspekt på kvalitet utgår från att SHMM 
genom en tidigare undersökning vet att myndighe
ten har fler forskarbesök, och därmed större efter
frågan på verksamheten och tjänster, än flertalet 
andra centralmuseer. SHMM hade sammanlagt 344 
forskarbesök under 2014. 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.
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arbetsmiljöutbildningar och annan sakspecifik utbild
ning för respektive verksamhetsområde. Utöver det 
gjordes flera studiebesök både inom landet och utom
lands, bl.a. i samband med uppbyggnad, invigning och 
nedtagning av utställningen We Call them Vikings.

2.5.2 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 2014 
års utgång 46,7 år, en fortsatt minskning sedan ett par 
år tillbaka (förra året 47,4 år). 

I de olika kompetenskategorierna (enbart tillsvida
reanställda) var medelåldern för ledningskompetens 
51 år, kärnkompetens 46 år och stödkompetens 45 
år. Medelåldern för ledningskompetens ökade med 
ett år medan det för kärn och stödkompetens sjönk 
med 1–2 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.

2.5 Statens historiska 
 museer som arbetsplats

En strategisk kompetensförsörjning är ett viktigt 
verktyg i arbetet med att främja och uppnå SHMM:s 
mål att vara en stolt organisation som är riggad för att 
uppnå vår vision och vår mission som det är formu
lerat i myndighetens strategiska förändringsplan His-
toriska inspirerar till förändring som antogs i januari 
2014. Förändringsplanen anger att ett av delmålen 
för verksamheten är att alla medarbetare ska dela en 
känsla av stolthet samt att det ska göras möjligt att 
rätt kompetens finns på varje funktion.

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. 

2.5.1 Kompetensutveckling
Alla enheter arbetade under året mer fördjupat med 
Spelreglerna som finns i den strategiska förändring
planen. Spelreglerna är ett stöd i arbetet med SHMM:s 
arbetsklimat och påverkar frågor om bl.a. samarbete, 
arbete i projekt, kompetensutveckling, social arbets
miljö, rekrytering och medarbetarsamtal. SHMM arbe
tade vidare med den myndighetsövergripande kom
petensatsningen från 2013 med ett s.k. miniuniversitet. 
Två gånger per termin förlängs personalmötet och alla 
medarbetare ges möjlighet till en kompetensförstärk
ning inom ett visst område eller i frågor som främjar 
myndighetens utveckling. Under 2014 behandlade 
miniuniversiten bl.a. ICOM:s etiska regler för museer, 
den gemensamma värdegrunden för statsanställda 
samt den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten. 
Det genomfördes under hösten en myndighetsdag 
som handlade om arbetet med att överföra den statliga 
arkeologiska uppdragsverksamheten och hur SHMM 
tillsammans med den blir en ny myndighet.

Dessutom genomfördes under året kompetensut
veckling inom flera områden såsom datautbildningar, 
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Av SHMM:s 68 tillsvidareanställda var könsfördel
ningen vid årsskiftet 2014/2015 75 % kvinnor och 
25 % män. Det är en procentuell ökning av andelen 
kvinnor från föregående år. Inom kategorin lednings
kompetens är fördelningen oförändrad sedan förra 
mättillfället. Inom kategorierna kärn och stödkom
petens finns också fler kvinnor än män. Det har skett 
en omfördelning inom kategorierna jämfört med 
året innan. Det har fått till följd att könsfördelningen 
inom stödverksamheten blivit jämnt fördelad medan 
det inom kärnkompetens har blivit ökning av andel 
kvinnor. SHMM strävar efter att uppnå en jämnare 
könsfördelning, inom samtliga kompetenskategorier, 

Kärnkompetens

Ledningskompetens

Stödkompetens

Figur 3. Åldersstruktur bland 
tillsvidareanställda 2014-12-31
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Tabell 31. Nyckeltal avseende sjukfrånvaron vid SHMM

2014 2013 2012
Nyckeltal 1 Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,54 2,31 2,32

Antal anställda 112 102 111
Antal individer med sjukrapportering 65 53 60

Nyckeltal 2 Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 36,33 23,96 21,72
Antal anställda 112 102 111
Antal individer med långtidssjukfrånvaro (redovisas inte – antalet understiger 10 
personer)

– – –

Nyckeltal 3 Kvinnors sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 3,01 2,37 2,53
Antal kvinnliga anställda 82 73 79
Antal kvinnor med sjukfrånvaro 48 36 42

Nyckeltal 4 Mäns sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 1,13 2,15 1,84
Antal manliga anställda 30 29 32
Antal män med sjukfrånvaro 17 17 18

Nyckeltal 5 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre i procent av tillgänglig arbetstid 1,06 1,88 2,18
Antal anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre 7 10 8
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 2,08 2,36 2,17
Antal anställda i åldersgruppen 30–49 73 57 68 
Antal individer i åldersgruppen 30–49 med sjukfrånvaro 42 32 36

Nyckeltal 7 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller äldre i procent av tillgänglig arbetstid 3,69 2,29 2,59
Antal anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre 32 35 35
Antal individer i åldersgruppen 50 år eller äldre med sjukfrånvaro 20 17 19

Tabell 30. Könsfördelning (procent) inom anställningsformen tillsvidareanställda fördelat på kompetenskategorier

2014 2013 2012
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Ledningskompetens 80 20 80 20 100 0
Kärnkompetens 80 20 69 31 69 31
Stödkompetens 54 46 70 30 67 33
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SHMM:s huvudsakliga hälsofrämjande insatser under 
2014 var friskvårdstimme samt subventionerade 
valfria friskvårdsaktiviteter. Myndigheten erbjöd även 
samtliga anställda massage. Fruktkorgar levereras 
sedan ett flertal år tillbaka en gång per vecka till 
myndighetens olika arbetsställen.

Sjukfrånvaron uppgick år 2014 till 2,54% av 
tillgänglig arbetstid, vilket innebär en ökning från år 
2013. I jämförelse med den totala sjukfrånvaron hos 
samtliga statliga myndigheter (2,9% enligt Arbetsgi
varverkets 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 2015. 

och beaktar denna aspekt i samband med rekryte
ringar. Samtidigt kan det konstateras att andelen 
sökande kvinnor i samband med rekryteringar oftast 
är betydligt större än andelen män samt att principen 
om att den mest kvalificerade kandidaten rekryteras är 
styrande.

Personalomsättningen under 2014 var 10% och 
ökade jämfört med 2013. Sju personer lämnade sin 
anställning under 2014 och åtta personer rekryterades 
(tillsvidareanställningar), varav sju med kärnkompe
tens och en med stödkompetens. 

2.5.3 Arbetsmiljö och hälsa
SHMM arbetar sedan ett par år efter framtagna rutiner 
för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte 
att minska och förebygga ohälsa på arbetsplatsen. 
Den psykosociala och fysiska hälsan belyses genom 
enkäter som används i samband med arbetsmiljö
ronder. Resultaten av enkäterna används både som 
underlag till arbetsmiljöronden (framförallt fysisk 
hälsa) och som stöd i samband med medarbetarsamtal 
(fysisk och psykosocial hälsa). Även Spelreglerna 
används som ett styrmedel i arbetsmiljöarbetet.
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3. Finansiell redovisning
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)
2014 2013 2012 2011 2010

Låneram i Riksgäldskontoret
– beviljad 19 000 15 000 15 000 17 000 17 000
– utnyttjad 15 351 12 779 9 440 11 540 13 293

Räntekonto hos Riksgäldskontoret
– beviljad kontokredit 9 726 9 726 12 000 8 757 8 757
– maximalt utnyttjad kontokredit 568 1 475 – 2 394 7 223
– ränteintäkter 31 42 160 142 7
– räntekostnader 0 0 – 0 6

Avgiftsintäkter
– budget, enligt regleringsbrev 14 360 10 000 10 000 13 575 13 575
– utfall 15 198 15 347 12 680 11 683 11 566

Anslag
– beviljad anslagskredit 2 743 2 558 2 539 2 505 2 426
– utnyttjad anslagskredit – – – – –
– anslagssparande 2 308 2 371 1 128 1 572 1 268

Kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring tidigare år -616 -1 819 2 763 4 780 6 571
Årets kapitalförändring 210 1 203 -4 581 -2 017 -1 791
Summa -406 -616 -1 819 2 763 4 780

Personal
Antal årsarbetskrafter 78 76 76 78 73
Medelantal anställda 88 86 88 80 85
Driftskostnad per årsarbetskraft 1 419 1 360 1 411 1 290 1 327
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)
Not 2014 2013

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter av anslag 91 430 83 758
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 15 198 15 347
Intäkter av bidrag 2 9 767 9 980
Finansiella intäkter 3 236 53
Summa 116 631 109 138

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal 4 -49 976 -48 833
Kostnader för lokaler 5 -25 470 -24 954
Övriga driftskostnader 6 -35 259 -29 574
Finansiella kostnader 7 -86 -135
Avskrivningar -5 630 -4 439
Summa -116 421 -107 935

VERKSAMHETENS UTFALL 210 1 203

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8 210 1 203
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Balansräkning

Balansräkning (tkr)
Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 9
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 966 299

Materiella anläggningstillgångar 10
Förbättringsutgifter annans fastighet 1 217 1 712
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 20 679 11 811
Pågående nyanläggningar 493 5 846

22 389 19 369

Varulager m.m.
Varulager och förråd 399 587

Fordringar
Kundfordringar 1 550 2 907
Fordringar hos andra myndigheter 2 794 2 018
Övriga fordringar – 22

4 344 4 947

Periodavgränsningsposter 11
Förutbetalda kostnader 6 587 2 777
Upplupna bidragsintäkter 765 548
Övriga upplupna intäkter 1 764 3 019

9 116 6 344

Avräkning med statsverket 12
Avräkning med statsverket -1 763 -1 774

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 13 6 960 5 564
Kassa och bank 105 80

7 065 5 644
SUMMA TILLGÅNGAR 42 516 35 416
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Balansräkning (tkr)
Not 2014-12-31 2013-12-31

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital 14
Statskapital 1 765 112
Donationskapital 3 020 3 020
Balanserad kapitalförändring -616 -1 818
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 210 1 203

4 379 2 517

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 15 359 369
Övriga avsättningar 16 576 474

935 843

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 17 15 351 12 779
Skulder till andra myndigheter 2 863 2 729
Leverantörsskulder 7 032 4 521
Övriga skulder 797 807

26 043 20 836

Periodavgränsningsposter 18
Upplupna kostnader 6 007 4 999
Oförbrukade bidrag 4 244 4 247
Övriga förutbetalda intäkter 908 1 974

11 159 11 220
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 42 516 35 416
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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 

belopp

Utgifter2, 3 Utgående 
överförings-

belopp1

2 371 91 420 93 791 -91 483 2 308

1  Beslut enligt regleringsbrev: Anslagsbehållning som får 
disponeras 3 %; beviljad anslagskredit 2 743 tkr.

2  Intäkter av avgifter – se tilläggsupplysningar, not 1.
3  Av avräknade utgifter är 53 tkr hänförbara till årets 
minskning av semesterlöneskuld intjänad t.o.m. 2008, 
enligt undantagsregeln i anslagsförordningen § 16 
(1996:1189). 

Anslagsredovisning
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Verksamhet med full kostnadstäckning (tkr)
+/- t.o.m. 2012 +/- 2013 Intäkter 2014 Kostnader 2014 +/- 2014 Ack. +/- t.o.m. 2014

Försäljning av varor -6 095 -789 1 787 -1 865 -78 -6 962
Undersökningar, 
utredningar och andra 
tjänster – – – – – –
Tjänsteexport -3 280 2 676 2 730 -1 758 972 368
Summa -9 375 1 887 4 517 -3 623 894 -6 594

Övrig avgiftsbelagd verksamhet, intäkter (tkr)
Entréer och visningar – – 5 368 – – – 
Övrigt –  – 9 830 – – – 
Summa –  – 15 198 – – – 

Finansiella villkor

Anm. Resultatet i varuförsäljningen har förbättrats betydligt 
på grund av minskade personalkostnader. Förväntad för-
säljningsökning efter genomförd ombyggnad av Historiska 
museets entréhall har dock inte realiserats och därför har 
verksamheten också 2014 medfört ett underskott.
Intäkter och kostnader för resultatområdet tjänsteexport är 
hänförbart till produktion och turné av vandringsutställ-

ningen We call them Vikings. Årets överskott beror delvis 
på att kostnaderna för produktionen av utställning num-
mer 2 blev lägre än avtalad ersättning. Härtill kommer en 
valutakursvinst på 201 tkr i samband med värderingen av 
en utestående fordran. Turnéplanen omfattar perioden t.o.m. 
år 2017 och utfallet beräknas medföra ett mindre överskott 
över turnéperioden.

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter tas ut med stöd av instruktion (2007:1180) 
och bemyndigande i regleringsbrev. Intäkterna 
 disponeras 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 
2,4 Mkr. Av detta utgör 1,2 Mkr köp av annonser från 
den leverantör som tillhandahåller ett visst annons-
utrymme för flera museer (det s.k. museiuppslaget) 
varje vecka i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 
och Metro samt köp av andra annonser för aktiviteter 
i den publika verksamheten. Övriga direktupphand-
lingar över maximigränsen gäller köp av ljussätt-
ningstjänster samt utrustning och service av medie-
teknik i utställningarna.

2. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag (FÅB).

Brytdag
Anslagsavräkning sker kostnadsmässigt. Löpande 
redovisning och anslagsavräkning avseende räken-
skapsåret har gjorts t.o.m. 2015-01-05. 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. 
22 200 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 be-skaffenhet

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. Ingen utdelning har skett under året.

Svenska numismatiska föreningen har stämt 
SHMM angående bättre rätt till lös egendom m.m., 
avseende föremål i en deponerad samling hos KMK. 
SHMM lämnade ett svaromål den 18 december. Det 
är för närvarande inte möjligt att värdera de förplik-
telser som SHMM eventuellt kan komma att bli skyl-
digt att infria. Den lösa egendom som tvisten gäller 
utgörs av kulturföremål. Vidare, är det heller ännu 
inte möjligt att värdera vilka rättegångskostnader som 
processen kan komma att medföra.

Sven Svenssons stiftelse för numismatik har fram-
fört krav på återbetalning av utbetalda bidragsmedel 
till KMK för perioden 2006 – 2012. KMK lämnade 
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Antal deltagare i obokade skolbesök – tabell 20
TBM tar inte emot obokade skolbesök. Statistiken i 
tabellen inkluderar lärare och eventuella andra med-
följande vuxna.

Uppgifter om deltagare i mässan 
Skola+Museum=Sant – avsnitt 2.4.3
Uppgifterna bygger på en gemensam uppskattning 
från de deltagande museerna.

Besöksstatistik – tabell 21–22
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 gör fel eller själva registreringen 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 möjlighet 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. 

under hösten ett förslag om uppgörelse vad gäller 
ersättningsbelopp, vilken stiftelsen har accepterat. 
Uppgörelsen innebär att återbetalning ska göras med 
1 026 tkr, vilket kommer att ske när övriga delar av 
uppgörelsen är överenskommen.

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 i kärn-
verksamheten. 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 prestation. För 
TBM har lokalkostnaderna fördelats med hälften var 
på prestationerna Förvalta samling och Utställningar.

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

Magasinssituationen vid SHMM avseende 
klimat – figur 1 
En ändring avseende vad som bedöms som otillfreds-
ställande situation gällande klimatet i magasinen 
medför att SHMM under 2014 inte redovisar andelen 
otillfredsställande yta och gör att jämförelsen med 
föregående år blir annorlunda.

Totala antalet programpunkter inklusive visningar 
för barn och unga – tabell 16
Antalet programpunkter vid SHM 2014 har enligt 
statistiken varit avsevärt färre jämfört med året innan, 
vilket beror på ett nytt sätt att räkna programpunk-
terna under 2014.

Antal bokade skolbesök och antal deltagare i 
 bokade skolbesök – tabell 18–19
Statistiken i båda tabellerna inkluderar lärare och 
eventuella andra medföljande vuxna.
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Uppgifterna i tabell 22 – Totalt antal besökare vid 
SHMM har ändrats avseende KMK:s uppgifter om 
besökare under 2013 jämfört med resultatredovis-
ningen för 2013. Under 2013 bestämde KMK att 
strukturerat avstå från att räkna de besökare som 
endast använde museets besökstoalett. Det skedde 
därför två parallella räkningar under 2013. Detta sätt 
att räkna besökare vid KMK gäller för 2014, för att 
skapa jämförbarhet mellan åren 2013 och 2014 har 
SHMM därför valt att ändra i tabellen. Underlag för 
besökssiffrorna finns på SHMM.

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 byg-
ger de felkällor som kan uppkomma i besöksstatisti-
ken främst på att personalen missar museibesökare, 
alternativt räknar samma besökare två gånger. För 
att undvika detta har TBM arbetat med att få tydliga 
rutiner för besöksregistreringen.

Besöksstatistik webb – tabell 23–24
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 2013 och 2014 på grund 
av att KMK har förlorat möjligheten att logga in på 
Googles analytics. För SHM gäller att sidvisningar 
för video.historiska.se inte är medräknade eftersom 
undersidorna ligger på en extern server och inte räk-
nas 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 via telefonsam-
tal till majoriteten av central museerna under perioden 
2010-2011. Svaren på enkäten visade att Naturhisto-
riska riksmuseet och SHM hade flest forskarbesök till 

samlingarna av samtliga centrala museer. Materialet 
från enkäten finns samlat på SHM.

5. Uppgifter om ledande befattningshavare 
enligt 7 kap. 2 § Förordningen om Årsre-
dovisning och budgetunderlag – utbetalda 
ersättningar 
 
Maria Jansén, överintendent 1 116 tkr
varav förmåner 123 tkr
 
Överintendenten är ledamot i insynsrådet för 
länsstyrelsen i Östergötland.

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

Not 1. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2014 2013

Entréavgifter och visningar 5 368 3 812
Försäljning av varor 1 787 1 751
Avgifter enligt § 4 avgiftsförordningen 4 537 4 599
Tjänsteexport 2 528 3 790
Icke-statliga medel enligt 6 kap. 
§ 1, kapitalförsörjningsförordningen 
(sponsormedel)

81 337

Övrigt 897 1 058
Summa 15 198 15 347 
 
Samtliga avgifter tas ut med stöd av bemyndigande i 
instruktion och regleringsbrev, förutom avgifter enligt 4 § 
avgiftsförordningen. De ökade intäkterna av entréer och 
visningar beror bl.a. på fler betalande besökare vid SHM 
och på att avgifterna höjdes fr.o.m. 2014. Avgifter enligt § 4 
avgiftsförordningen avser huvudsakligen avgifter för uthyr-
ning av lokaler (3 510 tkr), ersättningar från Riksantikvarie-
ämbetet avseende ämbetets andel av bevakningskostnader 
och lokaler för kontorsservice i Kvarteret Krubban (918 tkr) 
samt ersättningar för sekretariatsfunktionen åt Centralmuse-
ernas samarbetsråd (109 tkr). 

Not 2. Intäkter av bidrag
2014 2013

Statliga 1 859 2 347
Mellanstatliga – –
Icke-statliga 7 908 7 633
Summa 9 767 9 980

Bidragsintäkterna är bl.a. hänförbara till FoU-verksamheten 
(4,9 Mkr) och till bidrag från Stiftelsen Tumba bruksmu-
seum (3,3 Mkr). 
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Not 6. Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader har ökat med 5,6 Mkr. Detta beror 
huvudsakligen på ökade kostnader för tjänsteköp inom 
ramen för migrationsprojektet UV till SHMM (4,2 Mkr) 
samt för juridiskt biträde i pågående tvisteärenden 
(0,6 Mkr). Härtill kommer ökade driftskostnader (0,6 Mkr) 
vid Tumba bruksmuseum, till följd av ökad verksamhets-
volym.

Not 7. Finansiella kostnader
2014 2013

Räntekostnader lån i Riksgäldskontoret -64 -99
Övriga finansiella kostnader -22 -36
Summa -86 -135

Not 8. Kapitalförändring enligt resultaträkningen
2014 2013

Bidragsfinansierad verksamhet -684 -684
Avgiftsfinansierad verksamhet med 
full kostnadstäckning

894 1 887

Årets kapitalförändring 210 1 203
 
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 (-78 tkr), dels tjänste-
export (972 tkr).
 
Not 9. Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2014-
12-31

2013-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 1 114 896
Årets anskaffning 822 218
Ackumulerade anskaffningar 1 936 1 114
Avskrivningar, IB -815 -599
Årets avskrivningar -155 -216
Ackumulerade avskrivningar -970 -815
Bokfört värde 966 299

Summa bokfört värde, immateriella 
anläggningstillgångar

966 299

 

Not 3. Finansiella intäkter
2014 2013

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 31 42
Övriga finansiella intäkter 205 11
Summa 236 53
 
Övriga finansiella intäkter utgörs av till största delen av 
valutakursvinst hänförbar till en fordran i verksamheten 
inom tjänsteexport (201 tkr).

Not 4. Kostnader för personal
2014 2013

Löner, exklusive sociala avgifter -34 032 -32 522
Övriga kostnader för personal -15 944 -16 311
Summa  -49 976 -48 833
 
Kostnaderna för personal har ökat med 1,1 Mkr, vilket i sin 
helhet är hänförbart till projektledning samt övrig resursför-
stärkning för att genomföra beslutad organisationsföränd-
ring till den 1 januari 2015. 

Not 5. Lokalkostnader
2014 2013

Totalt
Hyra -20 737 -22 661
El och uppvärmning -2 593 -373
Övriga lokalkostnader -2 140 -1 920

-25 470 -24 954

Hyreskostnader 
Hyresvärd
Statens fastighetsverk -10 389 -12 366
Niterka KB -6 913 -6 859
Riksantikvarieämbetet  
– Svensk museitjänst

-3 435 -3 436

-20 737 -22 661
 
De ökade kostnaderna för el och uppvärmning jämfört med 
föregående år, beror på att Statens fastighetsverk fr.o.m. 
2014 fakturerar dessa kostnader separat, i enlighet med 
tecknat hyresavtal för perioden 2014 – 2019. Tidigare år har 
dessa kostnader ingått i fakturerade hyreskostnader. Övriga 
lokalkostnader utgörs av lokalvård (1,6 Mkr) och underhåll-
såtgärder (0,5 Mkr). Härtill kommer lokalkostnader i form 
av avskrivningar för förbättringsutgifter på annans fastighet 
(0,5 Mkr). 
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Not 10. Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter annans fastig-
het

2014-
12-31

2013-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 5 772 5 532
Årets anskaffning 143 240
Ackumulerade anskaffningar 5 915 5 772
Avskrivningar, IB -4 102 -3 549
Årets avskrivningar -596 -553
Ackumulerade avskrivningar -4 699 -4 102
Bokfört värde 1 216 1 670
 
Förbättringsutgifter annans fastig-
het – pågående

2014-
12-31

2013-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 42 217
Årets anskaffning 0 42
Årets aktivering -42 -217
Bokfört värde 0 42
 
Maskiner, inventarier, installationer 
m.m.

2014-
12-31

2013-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 68 870 67 521
Årets anskaffningar 14 491 1 349
Årets utrangeringar -745 –
Ackumulerade anskaffningar 82 616 68 870
Avskrivningar, IB -57 059 -53 388
Årets avskrivningar -4 878 -3 671
Ackumulerade avskrivningar -61 937 -57 059
Bokfört värde 20 679 11 811
 
Årets anskaffning utgörs bl.a. av genomförd verksamhets-
anpassning av entréhallen vid Historiska museet (4,8 Mkr) 
samt produktion av två nya utställningar (5,8 Mkr). 
 

Pågående nyanläggningar 2014-
12-31

2013-
12-31

Anskaffningsvärde, IB 5 846 700
Årets anskaffning 493 5 549
Årets aktivering -5 846 -403
Bokfört värde 493 5 846

Summa bokfört värde, materiella 
anläggningstillgångar

22 388 19 369

Not 11. Periodavgränsningsposter – fordringar
2014-
12-31

2013-
12-31

Förutbetalda hyreskostnader 6 257 2 572
Övriga förutbetalda kostnader 330 205
Upplupna bidragsintäkter, icke statliga 765 548
Övriga upplupna intäkter 1 764 3 019
Summa 9 116 6 344
 
Ökningen av förutbetalda hyreskostnader är hänförbar till 
tre regionkontor i den arkeologiska uppdragsverksamheten. 
Övriga upplupna intäkter avser ersättningar för produktio-
nen av vandringsutställningen We call them Vikings. 

Not 12. Avräkning med statsverket
2013-
12-31

2013-
12-31

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -2 371 -1 128
Redovisat mot anslag 91 483 84 019
Anslagsmedel som tillförts räntekontot -91 420 -85 262
Skuld avseende anslag i 
räntebärandeflöde

-2 308 -2 371

Fordran avseende semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 597 858
Redovisat mot anslag enligt 
 undantagsregeln

-53 -261

Fordran avseende semester-
löneskuld som inte har redovisats 
mot anslag

544 597

Summa, avräkning med statsverket -1 763 -1 774

 
 
Not 13. Räntekonto i Riksgäldskontoret

2014-
12-31

2013-
12-31

Beviljad kreditram 9 726 9 726
Behållning 6 960 5 564

Av behållningen utgör 773 tkr donationsmedel. 
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Not 15. Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

2014-
12-31

2013-
12-31

Ingående avsättning 369 215
Årets pensionskostnad 223 373
Årets pensionsutbetalningar -233 -219
Utgående avsättning 359 369

 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser avser 
åtaganden för framtida betalningar av delpensioner. 

Not 16. Övriga avsättningar
2014-
12-31

2013-
12-31

Lokalt utvecklingsarbete 
Ingående avsättning 474 700
Årets förändring 102 -226
Summa utgående övriga avsättningar 576 474
 
Not 17. Lån i Riksgäldskontoret

2014-
12-31

2013-
12-31

Låneram enl. 20 § lag (1996:1059) 19 000 15 000
Ingående skuld 12 779 9 440
Upptagna lån under året 6 999 6 791
Amorteringar under året -4 427 -3 452
Utgående skuld 15 351 12 779
 

Not 14. Myndighetskapital
Statskapital Donations-

kapital
Balanserad  

kapitalförändring
Kapitalförändring 

enl RR
Summa

Avgiftsbelagd 
verksamhet

Bidragsfinansierad 
verksamhet

Utgående balans 2013 112 3 020 -9 375 7 556 1 203 2 516
Ingående balans 2014 112 3 020 -9 375 7 556 1 203 2 516
Föregående års kapital-
förändring

– – 1 887 -684 -1 203 0

Årets kapitalförändring 1 653 0 – – 210 1 863
Summa årets förändring 1 653 0 1 887 -684 -993 1 863
Utgående balans 2014 1 765 3 020 -7 488 6 872 210 4 379
 
Statskapitalet består av objekt som Riksantikvarieämbetet 
efter inlösen tillfört SHMM, enligt lagen om kulturminnen 
(1998:950). Bidragsfinansierad verksamhet består av fr.o.m. 
år 2003 inköpta föremål till samlingarna, vilka har finan-
sierats med bidrag. Härtill kommer avskrivningskostnader i 
en basutställning som finansierats med oförbrukade bidrag 
som intäktsförts tidigare år, eftersom återbetalningsskyldig-
het inte föreligger.

Not 18. Periodavgränsningsposter – skulder
2014-
12-31

2013-
12-31

Upplupna kostnader
Upplupna löner och arvoden, inkl. 
sociala avgifter

565 972

Upplupna semesterlöner, inkl. sociala 
avgifter

2 281 2 542

Övrigt 3 161 1 486
Summa 6 007 4 999

Oförbrukade bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 1 316 310
Bidrag från icke-statliga givare 2 928 3 937
Summa 4 244 4 247

Övriga förutbetalda intäkter 908 1 974
Summa 11 159 11 220
 
Övriga förutbetalda intäkter avser bl.a. mottagna sponsor-
medel till en utställning vid KMK. 

Beräknat ianspråktagande av bidrag från statliga 
myndigheter

< 31/3 2015 1/4 – 31/12 2015 2016 – 2017 > 2017
300 816 200 –
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Årsredovisningens undertecknande

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

Stockholm den 20 februari 2015

Maria Jansén
Överintendent

Årsredovisning för Statens historiska museer

Statens historiska museer 
Box 5428, 114 84 Stockholm 
Besöksadress: Storgatan 41

Tel: 08-519 556 00, Fax: 08-519 556 03 
Epost: registrator@shmm.se 
www.shmm.se
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