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Året som gått
I verksamhetsberättelsen för 2020 avslutade jag 
förordet med HÅLL UT så ser vi fram emot ett fris-
kare och roligare år!!! Det tål tyvärr att upprepas i 
årets verksamhetsberättelse!

2021 har trots allt varit ett intensivt verksamhetsår 
för ArbetSam, även om vi huvudsakligen har job-
bat hemifrån. För kansliet och arbetsutskottet har 
det sannolikt varit ett rekordår när det gäller antalet 
möten och seminarier. Flertalet givetvis digitala. Vi 
har haft sex styrelsemöten, varav ett fysiskt.
I november träffades styrelsen på Motala Motormu-
seum och vi fick tillfälle att besöka Motalas övriga 
museer. Det var verkligen en glädje och lättnad att 
kunna ses igen!

Pandemin medförde tyvärr att de planerade muse-
idagarna i Nyköping och Oxelösund fick ställas in 
för andra året i rad och årsmötet fick genomföras 
digitalt.

Kursverksamheten, som vi bedriver i nära samarbe-
te med Arbetets museum, har varit mycket omfat-
tande. Samtliga kurser och seminarier har genom-
förts digitalt.

Ett av årets verkliga höjdpunkter, utdelningen av 
utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum, kunde dock 
genomföras på plats den 12 november på Karmans-
bo bruk i Västmanland. Priset delades ut av Robert 
Sjöö, som är chef för Järnvägsmuseet i Gävle och 
priset togs emot av Tommy Berglund som är ord-
förande i Hembygdsföreningen Karmansbo bruks-
miljö. Prisutdelningen lockade många besökare och 
vi fick se lancashiresmedjans härdar och hammare i 
full drift. Kan det bli bättre än så?!

Ett stort tack till alla våra samarbetspartners, till 
styrelsen och till kansliet för ett gott samarbete un-
der året!

Mikael Parr
Ordförande

Bild: Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2022 vid 
Karmansbo Bruksmiljö. Foto: Anders Storm
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1.   Styrelse

Ordförande 2020–2021
Mikael Parr
Motala Motomuseum
Motala

I stort sett alla museer har 
tillkommit tack vare personer 
med ett brinnande intresse för 
konst, sin hembygd, sitt yrke 
eller ett särskilt kunskaps- eller 
samlarområde. Det som gör 
arbetslivsmuseerna unika är att 
dom bygger på autentiska miljöer, 
riktiga föremål och berättelser av 
människor som själva varit med. 
Jag började i museibranschen 
1977 och har varit verksam på 
många olika museer. Numera 
är jag styrelseledamot i Motala 
Motormuseum som är ett av 
ArbetSams medlemsmuseer.

Vice ordförande 2021–2022
Erika Grann
Pythagoras Industrimuseum
Norrtälje

På de platser som arbetslivsmu-
seerna idag förvaltar ägde his-
torien rum! Vad kan vara mer 
inspirerande än att få arbeta mitt 
i detta kulturarv? Här kan vi fort-
farande känna lukterna från en 
tid som flytt, lyssna till ljuden, 
uppleva kylan vid maskinerna 
om vintern. Här arbetade kanske 
farfarsfar eller mormorsmor. Här 
kan vi förstå hur Sverige växte 
fram till det land det är idag. Där-
för är det viktigt att vi hjälps åt i 
det praktiska arbetet med att hitta 
rätt verktyg för att förvalta denna 
del av vår historia.

Kassör 2021–2022
Jan-Erik Andersson
Centrum för Arbetarhistoria
Tomelilla

När jag gick i skolan var histo-
ria det ämne som jag tyckte var 
mest ointressant. Efter många år 
i arbetslivet och politiken har jag 
insett värdet av att bevara arbetar-
rörelsens historia och att bevara 
alla föremål som har med denna 
historia att göra. ArbetSam har en 
viktig uppgift i att stötta och hjäl-
pa våra arbetslivsmuseer runt om 
i landet och samtidigt genomföra 
utbildningar för att bevara kun-
skapen om det gamla industri-
samhället.

Ledamot 2020–2021
Pia Enocson
Loos koboltgruva
Los

Att få vara med och sprida kunskap om gårdagens 
villkor i en Koboltgruva under 1700-talets mitt är en 
hisnande upplevelse. Min filosofi är att för att kunna 
förstå livet och samhället idag, så behöver man känna 
sin dåtid. Jag är tacksam för förtroendet och längtar 
att få dela min erfarenhet med ArbetSam för fortsatt 
utveckling och som den lärare jag är, även väcka våra 
barn och ungdomars nyfikenhet om hur det varit.

Ledamot 2020–2021
Hans Hellman
Forsviks Bruk
Forsvik

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industri 
minnen kommer jag dagligen i kontakt med de 
möjligheter och den problematik som finns kring 
frågor om byggnadsvård och olika utvecklings-
frågor på nationell, regional och lokal nivå. Jag 
tycker därför att det är viktigt att stödja och främ-
ja de lokala initiativ som arbetslivsmuseerna står 
för. Jag var med och startade föreningen Ryttarens 
torvströfabrik i Falköpings kommun 1999 som 
idag är medlem i ArbetSam.
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Jag har alltid fascinerats av järn-
vägar, deras uppbyggnad och 
utveckling samt betydelse för 
samhällets utveckling. Sedan 
1970-talet har jag varit ideellt en-
gagerad i järnvägsmuseala fören-
ingar med branschorganisationen 
Museibanornas Riksorganisation 
(MRO). Här i ArbetSams styrelse 
blir jag då en representant för de 
ideella järnvägs- och spårvägs-
föreningarna, deras banor och 
museer.

Ledamot 2020–2021
Pia Åkesson
Qvarnstensgruvan i Lugnås
Mariestad

Bor på Lugnåsberget med min 
man Jesper på ett litet småbruk 
med hästar, får, getter och höns. 
Har varit djupt engagerad i 
Qvarnstensgruvan sedan 2006 
och varit styrelseledamot i 
NAV. Är nu engagerad i LAG 
styrelsen i vårt Leaderområde. 
Har haft förmånen att få uppdrag 
från ArbetSam i några år, både i 
Museiskola för arbetslivsmuseer 
men också i projektetArbets- 
livsmuseer som klassrum. Jag 
är utbildad gymnasielärare i 
svenska och turism.

Suppleant 2021
Lars Granström
Museibanornas Riksorg.
Uppsala

Ledamot 2021
Charlotte Terner
Aeroseum
Göteborg

Klev in i den fantastiska muse-
ivärlden år 2012 då jag började 
arbeta på Flygupplevelsecentret 
Aeroseum i Göteborg.  Är ci-
vilekonom i botten med inrikt-
ning på marknadsföring vilket 
ligger mig varmt om hjärtat.
De bästa stunderna är när barn 
och ungdomar visar nyfikenhet 
och lust att veta mer om vår verk-
samhet. Ett arv som jag hoppas 
kan inspirera till fortsatt inspira-
tion och glädje för många gene-
rationer. Är stolt över att få vara 
en del i det Svenska kulturarvet!

Jag är född och uppvuxen i byn Tykarp, utanför Häss-
leholm, och är femte generationen gruvägare. Tillsam-
mans med min man Markus driver jag Tykarpsgrot-
tan, en kalkstensgruva från 1700-talet. Här hålls allt 
från guidade visningar till middagar, evenemang och 
filminspelningar. Tidigare studerade jag arkeologi och 
museologi vid Lunds universitet, en utbildning som 
jag har haft stor användning av i mitt arbete med att 
utveckla Tykarpsgrottan som besöksmål och arbets-
livsmuseum. 

Mitt historieintresse riktar sig främst mot maskin- 
och fordonshistoria men även den äldre historien 
kan kännas kittlande. Mitt föreningsintresse riktar 
sig särskilt mot organisations- och verksamhetsut-
veckling. Hur kan vi förbättra/förtydliga våra mu-
seers och föreningars syften, mål och planer? Jag 
tror det är extra viktigt nu när vi står inför gene-
rationsväxlingar i många av våra organisationer. 

Suppleant 2021
Jan Larsson
Jädersbruks museum
Jädersbruk

Suppleant 2021
Anna Axelsson
Tykarpsgrottan
Hässleholm
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Övriga funktionärer
Adjungerad  Helena Törnqvist, Arbetets museum
Revisor              Anders Hjalmar, Föreningen Grufa 
Revisor          Boris Prohorenko, Jernarb. Verkstadsklubb, Mekaniska Verkstaden Skansen 
Rev suppleant Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum
Valberedning Katarina Kallings, Sveriges Fängelsemuseum (sammankallande)
Valberedning Claes Block, Statarmuseets vänner
Valberedning Lilian Edström, Svenska Skoindustrimuseet

Styrelsens sammansättning
ArbetSams styrelse representerar olika verk-
samhetsområden och ledamötena kommer från 
olika delar av landet. Inom styrelsen är ansvaret 
uppdelat så att styrelsemedlemmarna bevakar 
ansvarsområden utifrån sina egna kompetenser och 
kunskaper. 

Arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet. 
ArbetSam strävar efter att detta också ska avspegla 
sig i styrelsens sammansättning.
ArbetSam arbetar för att i styrelsen ha en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män. 2019 bestod 
styrelsen av fem män och fem kvinnor.

ArbetSams styrelse och kanslipersonal samlad på Motala Motormuseum vid styrelsemöte 10-11 november. 
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Styrelse-, arbetsutskotts- och 
veckomöten
ArbetSam har ambitionen att förlägga styrelsemö-
ten på olika orter runt om i landet för att därigenom 
få en närmare dialog med sina medlemmar. 

På grund av ekonomiska begränsningar förläggs 
endast två möten ute i landet. Det ena mötet på en 
ort där musiedagarna hålls samma år. Det andra 
mötet är ett tvådagarsmöte på en ort som väljs uti-
från olika perspektiv.

Övriga styrelsemöten genomförs i Norrköping, där 
kansliet är beläget. Under verksamhetsåret 2021 
träffades vi endast vid styrelsemötet i november
p g a coronapandemin. Övriga möten genomfördes 
digitalt via Teams.

Styrelsemöten 2021
25 januari
18 februari
15 april
3 juni
16 september
10-11 november Plats: Motala Motormuseum. Ort: 
Motala  

Arbetsutskottsmöten genomförs ca en gång i mån-
aden de månader vi inte har styrelsemöte. Möte-
na  sker av ekonomiska skäl uteslutande digitalt. 
Följande medverkar vid arbetsutskottsmöten: ord-
förande, vice ordförande, kassör, adjungerad och 
verksamhetsledare.

Arbetsutskottsmöten 2021
26 januari
11 mars
20 maj
27 augusti
21 oktober
8 december

Varje vecka går vi igenom kommande arbetsvecka. 
Veckomöten sker digitalt. Medverkande: ordföran-
de, kassör, adjungerad och kansli 2021 hade vi 44 
veckomöten.

Möten där ArbetSam deltagit
ArbetSam arbetar för att förbättra villkoren för 
arbetslivsmuseerna i Sverige. ArbetSam verkar för 
att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra 
en organisation som för arbetslivsmuseernas talan. 

Det gör vi bland annat genom att ha löpande kon-
takt med beslutsfattare, svara på remisser och delta 
i den offentliga debatten. ArbetSam deltar i och är 
med och anordnar seminarier och konferenser som 
berör industrisamhället och kulturarvet.

Bild ovan: Veckomöte där vi får hälsa kassörens hundvalp välkommen.
Bild nedan: Möte med Kulturrådet.
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Möten där ArbetSam representerat – fortsättning
Vad        Var   När
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Digitalt  11 januari
Infomöte krisstöd till kulturen  Hearing   Digitalt  18 januari
Infoforum för museibranschen  Möte   Digitalt  19 januari
Vattenhistoriskt Nätverk   Möte   Digitalt  20 januari
Museums as Catalysts for change Seminarium  Digitalt  22 januari
Transporthistoriskt Nätverk Almedalsgrupp   Digitalt  27 januari
Digitalt Digisamfika   Seminarium  Digitalt  29 januari
Hållbar digital förmedling  Seminarium  Digitalt  29 januari
Civilsamhällets roll i arbetsmark nadspolitiken  Seminarium Digitalt  2 februari
Riksantikvarieämbetets Höstmöte Konferens  Digitalt  3-4 februari
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Digitalt  9 februari
Folk och kultur    Konvent  Digitalt  10-12 februari
Info forum för museibranchen  Möte   Digitalt  23 februari
Nationalmuseums digitala program - erfarenheter och tankar Seminarium Digitalt 24 februari
Infomöte krisstöd till kulturen  Möte   Digitalt  24 februari
Öppet kulturarv    Seminarium  Digitalt  25 februari
Nå din publik i coronatid  Kurs   Digitalt  25 februari
Visning Materialmagasin  Visning   Digitalt  2 mars
Praktisk omvärldsbevakning under pandemikrisen Seminarium Digitalt  11 mars
Tingens metod    Seminarium  Digitalt  11 mars
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Digitalt  16 mars
ICOM Definition   Konferens  Digitalt  23 mars
Skogshistorisk konferens  Konferens  Digitalt  25 mars
Museipanel    Webbinarium  Digitalt  26 mars
Digitsamfika    Seminarium  Digitalt  26 mars
ICOM Definition och etiska regler Konferens  Digitalt  26 mars
NOD Partsmöte       Digitalt  29 mars
Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2021   Digitalt  9 april
Museidagar med årsmöte  Konferens  Digitalt  16 april
Transporthistoriskt Nätverk Vårmöte med SMTM   Digitalt  21  april
Museipanel    Webbinarium  Digitalt  23 april
Kulturrådet branschmöte  Webbinarium  Digitalt  26 april
Sveriges museers vårmöte  Konferens  Digitalt  27-29 april
Museibanornas riksorganisations vårmöte Konferens  Digitalt  2 maj
Nätverksträff Immersiva medier  Konferens  Digitalt  5-7 maj
Infoforum för museibranschen  Möte   Digitalt  7 maj
Årligt möte samordnare museer Riksantikvarieämbetet Möte Digitalt  25 maj
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Digitalt  26 maj
Infoforum för museibranschen  Möte   Digitalt  26 maj
Lanseringsevent: Tre vägledn. för att lyckas med digitaliseringsarb. Webbinarium Digitalt 31 maj
Öppet kulturarv, öppna data inom kulturarvsområdet Seminarium Digitalt 3 juni
Dialog Kulturrådet   Seminarium  Digitalt  10 juni
Industriturismässan B-Industrial  Konferens   Digitalt  11 juni
Ångpannor certifieringsutbildningar Webbinarium  Digitalt  15 juni
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte    Digitalt  23 juni
EU-sakråd om Konferensen om Europas framtid 30 juni  Digitalt  30 juni
Infoforum för museibranschen     Digitalt  24 augusti
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Digitalt  26 augusti
Transporthistoriskt Nätverk Almedalsgrupp   Digitalt  26 augusti
Ideell kulturallians styrelsemöte     Digitalt  1 september
Möte Riksantikvarie       Digitalt  3 september
Museipanel    Webbinarium  Digitalt  24 september
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Digitalt  28 september
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Infoforum för museibranschen   Möte  Digitalt  6 oktober
Museibanornas riksorganisations höst- och årsmöte  Skara  16-17 oktober
Länsmuseernas samarbetsråds höstmöte  Konferens Kristianstad 19-20 oktober
Brandhistoriska sällskapet   Nätverksträff Norrköping 21 oktober
Årligt möte Statens kulturråd     Digitalt  22 oktober
Årligt möte Wikimedia Sverige     Stockholm 25 oktober
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Stockholm 26 oktober
Kreativ omstart     Konferens Digitalt  27-28 oktober
Kunskapskonferens    Konferens Digitalt  28 oktober
Referensgruppmöte Myndigheten för kulturanalys  Digitalt  28 oktober
Museipanel     Webbinarium Digitalt  29 oktober
Årligt möte Myndigheten för kulturanalys   Digitalt  3 november
Årligt möte Kulturdepartementet    Digitalt  12 november
Värmlands museums nätverksseminarium   Digitalt  16 november
Samlingsforum     Konferens Digitalt  17-18 november
Representationsmöte Ideell kulturallians  Möte  Stockholm 18 november
Statens försvarshistoriska museers myndighet Konferens Norrköping 6-7 december
Transporthistoriskt Nätverk ordförandemöte   Digitalt  9 december
Turistbyråshopen    Möte  Norrköping 9 december

Bild ovan: Möte med Kulturdepartementet 12 november.
Bild nedan: ThN ordf. möte med riksantikvarien, utredare RAÄ samt representanter från SMTM 26 oktober. 
Foto: Karolina Matts
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ArbetSam är en nationell ideell förening för arbets-
livsmuseer. ArbetSam värnar om industrisamhällets 
kulturarv som i huvudsak drivs, bevaras och levan-
degörs av ideella krafter.

Vi arbetar för att
• stärka arbetslivsmuseernas identitet
• skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
• samordna arbetet i gemensamma frågor
• sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verk-
samhet
• fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad 
beredskap inför framtidsfrågorna.

ArbetSams verksamheter utgår från ett nationellt 
perspektiv och med siktet inställt på att inkludera 
alla olika typer av arbetslivsmuseer både rörliga så-
som fartyg, båtar, bilar, flygplan och de som har en 
fast verksamhet som till exempel kvarnar, textilmu-
seer, skolmuseer, verkstäder och så vidare.
ArbetSam arbetar även för att utgöra en organisa-
tion som för arbetslivsmuseernas talan.

Kansli
ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum 
i Norrköping, med vilket ArbetSam har ett nära 
och bra samarbete. Kansliets främsta och viktigas-
te uppgift är att finnas till hands för medlemmarna. 
Till kansliet kan medlemmarna vända sig med alle-
handa frågor och ärenden.
Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det 
möjligt att genomföra kurser, mässor, samordna 
frågor, producera Museiguide, skapa samarbeten 
och nätverk.

ArbetSams kansli har ett nära, löpande samarbete 
med Arbetets museums tre arbetslivsintendenter.

Personalstyrka
Kansliet består av två personer. 
Annette Backner, ekonomiassisten 50%.
Lovisa Almborg, verksamhetsledare 100%. 

ArbetSam arbetar för att skapa möjlighet att utöka 
personalstyrkan. Antalet medlemmar, samarbeten 
och engagemang har genom åren ständigt ökat 
medans personalstyrkan har varit densamma.

2.   Organisation

Bild ovan från vänster: Annette Backner, ekonomiassistent Lovisa Almborg, verksamhetsledare
Bild nedan: Norrköpings industrilandskap.
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Medlemmar
ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling. 
Vid 2021 års ingång hade vi totalt 656 medlemmar, 
varav 608 museer. Övriga medlemmar är förening-
ar, organisationer och enskilda medlemmar. 
Vid årets slut hade vi 661 medlemmar, varav 612 
museer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt väl-
komna!
Antalet medlemmar brukar i genomsnitt öka med 
cirka 20–30 stycken per år. Det senaste året har 
inte lika många tillkommit och något fler än van-
ligt har sett sig tvugna att avsluta medlemskap pga 
sämreekonomi. Flera av våra medlemmar är även 
medlemmar i andra organisationer. Det kan vara 
lokala och regionala anslutningar eller mer områ-
desinriktade nätverk, till exempel en ångbåtsfören-
ing eller en tågförening som de är anslutna till. Det 
finns trots det, behov av att tillhöra en större, bred 
organisation med ett nationellt verksamhetsområde.

Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer 
väljer att ansluta sig till ArbetSam. På det viset kan 
vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre vis 
genom att vår representativitet ökar. Det är med-
lemmarna som skapar ArbetSams utformning. Det 
är utifrån medlemmarnas behov och önskemål vi 
styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska 
anordna. 

Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sve-
rige, i alla landskap. Arbetslivsmuseerna finns i 
storstäder, på mindre orter och ute på landsbygden, 
ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbets-
livsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 oli-
ka verksamhetsområden.

Medlemsavgiften är 450 kr per år. Det är samma 
avgift för arbetslivsmuseer, organisationer, fören-

ingar och privatpersoner. Man kan även vara stöd-
medlem, då betalar man 2 000 kr. Medlemsavgif-
ten tillsammans med deltagaravgift i museiguiden 
är för många museer en stor utgift.
Avgift för att delta i museiguiden är 600 kr. 

ArbetSams stödmedlemmar
Arbetets museum
If Metall
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Statens försvarshistoriska museer

Medlemmar får
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam och/eller
   Arbetets museum anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguide
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
– Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation

Insatser för att rikta oss till nya medlemmar
1. Informationsutskick via brev till alla ca 1 500 
arbetslivsmuseer i databasen
2. Aktiva samarbeten med andra organisationer
3. Aktivt deltagande vid olika mässor
4. Aktiv uppdatering av hemsida och sociala me-
dier
5. Aktiv närvaro vid olika konferenser, seminarier, 
årsmöten med mera
6. Aktivt deltagande i Almedalen
7. Bjuda in till utbildningar, evenemang
8. Producera och distribuera museiguiden i pap-
persupplaga och som app
9. Nyhetsbrev, 12 st per år
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Nya medlemmar 2021
Dalarna
Domnarfvet
Klenshyttans hyttruin

Gotland
Kulturstiftelsen Tjuls Station          

Göteborg
Eriksbergs Kulturhamn

Skåne
Helsingborgs brandkårs museum
Österlens museum

Småland
Nostalgia 

Stockholm
Föreningen Svenska Robotar 
Skulptörens verkstad/Renqvists verkstad
Strindbergsmuseet

Södermanland
Ångslupen Munter

Uppland
Roslagens Sjöfartmuseum

Västmanland
Gruvfogdebostället i Kärrgruvan

Ångermanland
Dynäs II

Östergötland
Ångbogseraren Strand

Bilder nedan och till höger:
Gruvfogdebostället i Kärrgruvan
Kulturstiftelsen Tjuls station. Foto: Ingvar Jacobsson
Klenshyttan. Foto: Torsten Nilsson
Helsingborgs brandkårs museum. 
Ångbogseraren Strand
Nostalgia
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Förenings-/organisationsmedlem
Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv, 
Bohuslän

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enskilda medlemmar
Hans Björke                   Dalarna 
Ingela Frid                      Skåne
Mats Ekberg                   Skåne
Maria Ackerfors            Östergötland
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Museidagar med årsmöte

Museidagar ställdes om till ett digitalt möte och 
genomfördes under en dag istället för tre dagar 
som var planerat. 

Datum: 16 april. 

Antal deltagare: 104 personer. 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind 
invigde dagen.

Dagen följdes av föreläsningar, presentation av 
Årets Arbetslivsmuseum 2020 och 2021, prisutdel-
ning till Årets Arbetsmyra 2020 och 2021 och där-
efter hade vi ett årsmöte.

Program:
K. A. Almgren sidenväveri & museum berättar om 
sitt pedagogiska projekt: Väva in

F11 Museum berättar om sin digitala projekt: App

Information från ArbetSam kansli

Jädersbruks museum berättar om hur vi håller lå-
gan vid liv och rustar oss på ett bra sätt inför nästa 
högsäsong

Presentation Årets Arbetslivsmuseum 2020
- Statarmuseet i Skåne

Presentation Årets Arbetslivsmuseum 2021
- Frövifors Pappersbruksmuseum

Prisutdelning Årets Arbetsmyra 2020 
- Erling Andersson

Prisutdelning Årets Arbetsmyra 2021 
- Östen Runelind

Bilder nedan från vänster:
Prisutdelning Årets Arbetsmyra 2021: Östen Runelind
K A Almgrens sidenväveri & museum om Väva in
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger 
Museidagar
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Kunskapsuppbyggnad och tradering av kunskap är 
en kärnfråga för bevarandet av industrisamhällets 
kulturarv. ArbetSam och Arbetets museum tar fram 
ett omfattande kursutbud utifrån uttryckta behov 
från aktiva på våra arbetslivsmuseer. Under pan-
demiåret 2021 så har alla våra kurser varit digita-
la. Fler kurser än någonsin i ett digert program har 
kunnat erbjudas.

Under 2021 hakade vi på besöksnäringstrenden 
med webbinarieserien Industrisamhällets kulturarv 
som attraktivt besöksmål, som gavs i tre delar. Men 
de webbinarier som lockade flest deltagare var tek-
nikkurserna Kvarnmekanik och Att betjäna en ång-
panna. 

Det är intressant med tanke på att de skedde online. 
Även de nya digitala kortvarianterna av Museiskola 
drog många. Det är roligt att den fortfarande lockar, 
eftersom Museiskola för arbetslivsmuseer arrange-
rats ända sedan 2014.

Den nya kursen om Grundläggande digital möte-
steknik, med kunskap om att själv kunna genomfö-
ra digitala möten via Teams tappade, något i intres-
se under 2021 jämfört med 2020. Vi har alla snabbt 
lärt oss att använda den nya digitala mötestekniken!

I utvärderingarna vi fått efter de digitala kurserna 
anges att det digitala formatet gillas i allmänhet. 
Sparad restid och reskostnader kommenteras som 

en stor fördel, enstaka uttrycker att de föredrar 
webbinarier framför fysiska möten, på grund av 
tillgänglighetsaspekten och enkelheten. Finns det 
någon invändning så är det att interaktionen försvå-
ras eller saknas mellan deltagarna. 

Vi såg även att en viss trötthet i att tala om krishan-
tering infann sig under året, trots att kreativa lös-
ningar rikligt delades. 

ArbetSam, Arbetets museum och Sveriges Hem-
bygdsförbund har i samarbete äskat och fått medel 
till tjänsten Intendent för finansieringsfrågor, och 
inriktningen har anpassats till arbetslivsmuseers 
och hembygdsföreningars behov.

Pelle Filipsson började sin tjänst mitt under pande-
min och har byggt en grundstruktur för digitalt ma-
terial och utvecklar nu tekniken för att skapa bättre 
digitala kurser.

Ånghistoriskt Nätverk har bildats och en utbild-
ningsgrupp har formerats med Ångvolontärerna i 
Eskilstuna som drivande. De driver ett projekt för 
att arbeta fram ett utbildningspaket som ska kunna 
möta upp Arbetsmiljöverkets krav på certifiering av 
personer som hanterar historiska ångpannor. 

3.   Kunskapsuppbyggnad

Bild: Ångpanneseminarium 7 maj
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Seminarier/utbildningar

Nå din publik i coronatid
• 10 februari
• 25 februari
Tips på hur du kan öka tillgängligheten och nå 
många fler.

Grundläggande digital mötesteknik
• 17 februari
• 4 mars
Om hur man gör för att få de bästa förutsättningarna 
när man inte kan träffas fysiskt men behöver ha 
styrelsemöten, årsmöten eller andra träffar.

Museiskola för arbetslivsmuseer
• 10–11 mars
• 11–12 maj
Om museipedagogik, marknadsföring, föremåls- 
samlingar, utställningsteknik, värdskap eller 
föreningsvård. Man kunde vara med den ena eller 
båda dagarna.

Skriv och redigera på Wikipedia
• 18 mars Skriva texter på Wikipedia
• 25 mars Ladda upp bilder på Wikimedia Commons
Om grundläggande redigering och uppladdning av 
bilder mm. 

Arbetslivsmuseer och besöksnäring
• 8 april
• 5 maj
Om hur besöksnäringen påverkas av pandemin, Hur 
kommer branschen att se ut efter corona? Trender, 
strategier, utmaningar och möjligheter.

Arkivet - digital utmaning
• 22 april
• 20 maj
Grundläggande teoretisk orientering i olika 
digitaliseringstekniker. Hur man överför äldre 
material till nya format så att resultatet blir hållbart 
över tid. 

Lyft din ekonomi
• 14 april
• 2 juni
• Del 1: 15 september
• Del 2: 6 oktober

Om hur man tar kontroll över verksamhetens 
ekonomi och stärker den. 

Söka pengar-kurs
• 18 maj
• 1 september
• 10 november
• 8 december
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. 
Söka pengar-kurs en ger råd och tips kring hur man 
söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt 
finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när man 
formulerar en ansökan?

Museiskola: Värdskap och pedagogik
• 2 september 
Om konsten att få människor att känna sig väl-
komna. Om strategier och tekniker för att förmedla 
kunskap och berättelser. 

Kreativa exempel på verksamheter i kristid och 
kulturarv på distans
• 8 september
• 16 september
• 18 november
• 1 december
Arbetslivsmuseer berättar om sina erfarenheter på 
två olika teman: Kreativa exempel på verksamhe-
ter i kristid samt Kulturarv på distans.Bild: F15 Flygmuseum
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Bild: Kurs Skriv och redigera på Wikipedia 18 mars

Seminarier/utbildningar 

Industrisamhällets kulturarv som attraktivt 
besöksmål
• Del 1: 23 september
• Del 2: 13 oktober
• Del 3: 26 oktober
Del 1: Utmaningar som behöver hanteras och tips 
och råd på vad man kan göra. Inspirerande exem-
pel från verkligheten. 

Del 2: Massor av tips på hur arbetslivsmuseer kan 
bli ett attraktivt besöksmål. Hur man kommunice-
rar erbjudanden? Om besöksnäringens affärslogik 
och språk. 

Del 3: Värdeskapande. Paketera upplevelser i 
gränsöverskridande samverkan. Prissättningsmo-
deller och finansieringsmöjligheter. 

Museiskola: Utställningsteknik
• 30 september

Tips och trix om ljus, ljud och medieteknik. 

Museiskola: Samlingar och föremålsvård
• 20 oktober
Om samlingar och hur man utvecklar, bevarar, 
dokumenterar och använder samlingarna, samt tar 
hand om föremålen på rätt sätt. 

Teknikkurs: Att betjäna en ångpanna
• 2 november
Orientering i hur en ångpanna är uppbyggd och 
vilken hantering den behöver. 

Museiskola: Marknadsföring
• 11 november

Hur man kommunicerar verksamheten i sociala 
medier och på andra platser och hur man gör en 
enkel kommunikationsplan. 

 

Teknikkurs: Kvarnmekanik
• 24 november
Teoretisk orientering i hur man underhåller och 
driver ett system med vattenhjul och övrig meka-
nik och vad man behöver tänka på. En introduk-
tionskurs till kommande kurs på plats i en mölla.
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Pedagogik
Arbetslivsmuseer liknar inte andra museer. Här 
finns ytterst få montrar men många maskiner och 
föremål som visas i drift. Kunskaper och berättelser 
förmedlas av människor och det sker på den plats 
där historien utspelat sig. Den levande berättelsen 
är viktig och den är unik.

Att kunna förmedla sin berättelse är en viktig del i 
museiarbetet. ArbetSam värnar om att tillhandahålla 
kurser och material i pedagogik som ska underlätta, 
hjälpa och inspirera museerna.

Pedagogiskt projekt
Arbetslivsmuseer som klassrum
2014 inledde vi projektet Arbetslivsmuseer som 
klassrum, en workshop där medlemsmuseer får 
handledning, mallar och verktyg som möter må-
len i läroplanen för årskurs 4–6, utifrån arbetslivs-
museets förutsättningar. Föreläsare: Pia Åkesson, 
Qvarnstensgruvan i Lugnås.
Projektet syftar till att underlätta för arbetslivsmu-
seer att ta emot skolklasser och få till ett bra sam-
arbete med skolor. För att medverka i projektet har 
medlemsmuseer gjort en intresseanmälan via hem-
sidan.

Urval av vilka som erbjuds en workshop görs uti-
från geografisk och genremässig spridning. Mate-
rial från genomförda workshops finns tillgängligt 
på ArbetSams hemsida. Arbetets museum är sam-
arbetspart sedan 2017.

2021 har vi gjort en uppföljningsrapport och ge-
nomfört tre workshops hos medlemsmuseerna:
Skebobruks museum Uppland
Lekoseum  Skåne
Repslagarmuseet Västergötland

Arbetslivsmuseerna berättar om arbetsplatser som 
skapades på 1800- och 1900-talen. Museerna bygg-
des under en tid när tillgängligheten inte var den 
mest prioriterade frågan.

Tillgängligheten till kulturlandskapet är viktig. Ar-
betSams ambition är att fler ska kunna ta del av vårt 
kulturarv. Vi initierade arbetet med tillgänglighets-
frågorna 2014 då vi gick med i Projekt FOKUS; 
funktionshinder och kulturarv, utbildning och sam-
verkan. Det var ett tvåårigt projekt som syftade till 
att utbilda kring frågor som berör funktionshinder 
och kulturarv.
2015 genomförde vi fyra endagarskurser där vi tit-
tade närmare på hur man kan förbättra tillgänglig-
heten på sitt arbetslivsmuseum.
2016 tog vi tillsammans med Arbetets museum 
fram skriften Tänk tillgängligt! – Inspiration för 
mer tillgängliga arbetslivsmuseer. Skriften finns att 
ladda ned kostnadsfritt på hemsidan.
2017–2019 har vi haft fokus på att tillgängliggöra 
personliga berättelser. På ArbetSams hemsida kan 
man hitta information om projekt FOKUS, Arbet-
Sams olika tillgänglighetsprojekt, litteraturtips och 
annat som berör tillgänglighetsfrågor.

Museiguide som app
2016 lanserade vi Museiguiden som app till mobil-
telefoner. Det är ett led i att tillgängliggöra arbets-
livsmuseerna och kulturarvet på fler sätt. I appen 
kan man hitta arbetslivsmuseer utifrån geografi el-
ler inriktning. Man kan även söka utifrån var man 
själv befinner sig. Appen är gratis att ladda ned.

4.   Tillgänglighet

Bild: Sveriges rundradiomuseum
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Digitalisering
Digitalisering är stor fråga hos många av våra med-
lemmar. Ofta handlar behovet om en samlingsför-
valtningsdatabas som även kan tillgängliggöras 
digitalt. Gissningsvis omkring 150 medlemsmuseer 
arbetar redan idag i olika samlingsförvaltningssys-
tem, via kopplingar till andra organisationer eller 
huvudmän.
ArbetSam har drygt medlemsmuseer. Av dessa har 
ca 150 medlemsmuseer möjlighet till lösningar 
genom andra medlemskap, nätverk etc. Andra har 
köpt in/byggt upp system utan koppling till andra 
men som man vill vara kvar i. Då återstår drygt 400 
museer. Alla 400 har inte intresse av eller ekonomi 
till att ansluta sig till ett samlingsförvaltningssys-
tem.
Idag finns inget system som har en universallösning 
för alla medlemsmuseer. Det finns flera olika sam-
lingsförvaltningsdatabaser på marknaden, de flesta 
till höga kostnader.

ArbetSam har under 2021 forsatt framföra 
behovet och vikten av en kostnadsfri 
samlingsförvaltningsdatabas, till 
Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet och 
andra aktuella aktörer.

Information
En viktig uppgift för ArbetSam är att tillhandahålla 
information till medlemmar. Under ett år skickar 
kansliet ut ett stort antal informationsbrev och 
handlingar.

ArbetSam tar del av en databas över arbetslivsmuseer 
som ägs av Arbetets museum. I databasen finns drygt 
1 500 arbetslivsmuseer. Utöver kontaktuppgifter 
finns även en beskrivning av museet.
Det är viktigt att vi har en uppdaterad databas så att 
vi kan nå ut till alla medlemmar. Databasen är ett 
levande dokument som vi arbetar med varje dag.

Allmänheten kan nå databasen via vår hemsida
www.arbetsam.com; där hittar man 
medlemsmuseerna.
På www.arbetetsmuseum.se hittar man alla 
arbetslivsmuseer som finns med i databasen. Under 
verksamhetsåret levererade vi delar av informationen 
i databasen till Wikipedia, Myndigheten för 
Kulturanalys och Riksantikvarieämbetet.

I början av juni varje år gör vi ett utskick per post 
till alla arbetslivsmuseer i databasen.
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ArbetSam är en nationell organisation med uppdrag 
att arbeta för medlemmar i hela landet. Det betyder 
att vi behöver samverka med andra organisationer 
i olika sammanhang. Samverkan har blivit allt vik-
tigare i vårt samhälle idag för att få sin röst hörd. 

Arbetets museum
ArbetSam har liksom tidigare år haft ett gott sam-
arbete med Arbetets museum under året. Detta 
samarbete är en förutsättning för den omfattande 
kursverksamhet som vi kan erbjuda våra medlem-
mar.Vi samarbetar även när det gäller utgivningen 
av museiguiden, appen, nyhetsbrevet, medverkan 
i Almedalen och Årets Arbetslivsmuseum. Vi är 
tillsammans aktiva i Transporthistoriskt Nätverk 
(ThN) och Vattenhistoriskt Nätverk (VhN).

ArbetSam hyr kontorslokaler av Arbetets museum. 
En av Arbetets museums tre arbetslivsintendenter 
är adjungerad i ArbetSams styrelse och deltar re-
gelbundet i våra veckomöten och övrig planering.

Regionalt arbete
ArbetSam har löpande dialog och samarbete med 
arbetar med de regionala organisationerna som 
finns för arbetslivsmuseer; NAV i Västra Göta-
landsregionen samt Ekomuseum Bergslagen.
Museidagar förläggs på olika orter varje år. 
Ofta i samarbete med länsmuseer vilka har lämpli-
ga lokaler för det här arrangemanget och även har 
en naturlig koppling till arbetslivsmuseer.

Nationellt arbete
ArbetSams styrelse ska ha en sammansättning med 
stor geografisk spridning representerande olika ty-
per av verksamheter. Även ålder och könsfördel-
ning ska beaktas. Några av styrelsens möten för-
läggs på olika arbetslivsmuseer runt om i Sverige.

2020 bildades nätverket Infoforum för musei-
branschen. I nätverket finns en representant från; 
Centralmuseernas samarbetsråd, Sveriges museer, 
Länsmuseernas samarbetsråd, Sveriges Hembygds-
förbund, Sveriges kommuner och regioner, kom-
munala museer och ArbetSam. Nätverket träffas 
ungefär varannan månad.

ArbetSam ingår sedan 2020 i det nationella organet 
för dialog och samråd mellan regeringen och det ci-
vila samhället; NOD Sverige. Det är ett nätverk av 
ideella, nationella paraplyorganisationer.

ArbetSam har årligt återkommande dialogmöten 
med Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och 
Myndigheten för kulturanalys. I många olika sam-
manhang träffar ArbetSam politiker och beslutsfat-
tare, till exempel i Almedalen. 

5.   Samverkan

Arbetets museum. Foto: Marcus Eriksson.
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Nationellt arbete – fortsättn.
ArbetSam deltar i Transporthistoriskt Nätverk 
(ThN) vilket samlar de nationella organisationer 
som arbetar med att förbättra villkoren för det rör-
liga kulturarvet. Under de år som nätverket funnits 
har den gemensamma frågan om ett stärkt lagskydd 
för det rörliga kulturarvet varit i fokus.

Vattenhistoriska Nätverk (VhN) bildades under 
2018. Nätverket förenar nationella organisationer 
som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s 
vattendirektiv. Syftet är att synliggöra och påvisa 
värdefullt kulturarv och att samverka kring det re-
gelverk och de beslut som påverkar förutsättningar-
na för detta kulturarv. 

ArbetSam har även kontakt med Statens för-
svarshistoriska museer och dess nätverk Sveriges 
militärhistoriska arv (SMHA). SMHA samlar ett 
drygt tjugotal museer med militärhistoriskt arv, 
som inte sällan även är medlemmar i ArbetSam. 
Riksantikvarieämbetet arrangerar den årligt åter-
kommande Kulturarvsdagen där ArbetSam är sam-
arbetspart.
Arbetslivsmuseerna finns sedan flera år på Wikipe-
dia, genom ett samarbete med ArbetSam och Arbe-
tets museum. ArbetSam stödjer även fototävlingen 
Wiki Loves Monuments.

Internationellt arbete
ArbetSam bevakar likartade internationella organi-
sationer i Europa till exempel Association of Indi-
pendent Museums och E-Faith (The European Fe-
deration of Associations of Industrial and Technical 
Heritage). ArbetSam bevakar även Museum Next, 
Kreativa Europa och Europeana.

ArbetSams arbete med att synliggöra medlemmar, 
deras verksamheter och förutsättningar för 
museibransch, beslutsfattare och intresserad all-
mänhet har hög prioritet. ArbetSam har löpande 
kontakt med beslutsfattare i syfte att synliggöra 
industrisamhällets kulturarv och förbättra villkoren 
för arbetslivsmuseerna.

Genom seminarier/Museidagar/möten har vi under 
2021 bland annat kommit i kontakt med: Kultur-
departementet, Sveriges riksdag, Riksantikvarie- 
ämbetet, Myndigheten för kulturanalys och Statens 
kulturråd. 

Transporthistoriskt Nätverk

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Båthistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriska Riksförbundet 
Motorhistoriska Riksförbundet
Museibanornas Riksorganisation
Svensk Flyghistorisk Förening
Sveriges Segelfartygsförbund
Sveriges Ångbåtsförening
Vagnshistoriska Sällskapet
Veteranflygsektionen, EAA Sverige 
Åkerihistoriska Sällskapet
Arbetets museum är sammankallande.

Vattenhistoriskt Nätverk 

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Europa Nostra Sverige
ICOMOS Sverige
Stödförening för småskalig vattenkraft
Svensk Vattenkraftsförening
Svenska Byggnadsvårdföreningen
Svenska industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Jordägarförbund
VhN har stöd av: Kulturmiljöfrämjandet och 
Lantbrukarnas riksförbund.
Arbetets museum är sammankallande.
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Statistik
Arbetslivsmuseerna kom med i den officiella muse-
istatistiken första gången 2013. Det var ett stort steg 
i rätt riktning för att få en mer korrekt bild av kul-
tursverige och antalet museibesök.Svarsfrekvensen 
är än så länge generellt lägre bland arbetslivsmuse-
er än andra museer. 

ArbetSams medlemmar har högre svarsfrekvens än 
de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar i Ar-
betSam. Rapporten Museibesök 2020 visar att det 
totalt har gjorts 8 milj besök i Sverige på centrala, 
inkl övriga statliga, regionala och kommunala mu-
seer.
Det är en kraftig nedgång sedan 2019. Men många 
arbetslivsmuseer, som drivs ideellt och i många fall 
inte finns med i statistiken, har dock vittnat om att 
de hade all-time-high i somras. Det var i många fall 
de ideellt drivna museerna som stod för museisve-
rige 2020!

ArbetSam för årligen dialog med Myndigheten för 
kulturanalys för att se till att enkäten har ett till-
tal som är anpassat till arbetslivsmuseer och att så 
många som möjligt synliggörs i den officiella sta-
tistiken. 
Antal medlemsmuseer
– vid tidpunkt av utskick                                           610
– som fått enkät                                                            395
– som inte fått enkät                                                   240
– som svarat på fråga om anläggningsbesök      184
– som svarat på fråga om verksamhetsbesök       79

Anläggningsbesök                                         2 321 118
Verksamhetsbesök                                           911 809
Webb besök                                                         236 949
Årsverken avlönad                                                    218
Årsverken ideellt                                               315 126

Almedalen
Politikerveckan i Almedalen genomfördes 2021 
som ett hybridmöte pga coronapandemin. Arbet-
Sam planerade att medverka tillsammans med 
Transporthistoriskt Nätverk (ThN) men valde 2021 
att avstå. ThN brukar delta genom att ha en mon-
ter, arrangera seminarier samt omvärldsbevaka och 
synliggöra arbetslivsmuseer genom att närvara vid 
andra seminarier.

I Almedalen driver Transporthistoriskt Nätverk 
dessa frågor tillsammans:
1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, 
flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdoms-
seglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar 
varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska 
anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnä-
ringen.

2. Kunskap – Transporthistoria är stort och kom-
plicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. 
För att klara ett hållbart bevarande och brukande 
av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverfö-
ring.

3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transport-
historiska föremål har inte samma lagskydd som 
andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på 
bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför 
kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna 
regelverk? Bevara oss väl!

6.   Synliggörande

Bild nedan: Iordningsställande av ThNs monter i 
Almedalen 2019.
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Museiguide
Museiguiden är en marknadsförings- och infor-
mationsskrift över arbetslivsmuseer i Sverige som 
kommer ut i ny reviderad upplaga varje år. Muse-
iguiden ger en lättöverskådlig presentation av ar-
betslivsmuseer med bild, text, öppettider, GPS-ko-
ordinat och kontaktuppgifter. 

Museiguiden innehåller även en artikel om Årets 
Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra samt kar-
tor och annonser. Museiguiden produceras både i 
pappersformat och som app.

Appen Museiguide innehåller samma presentation 
över arbetslivsmuseer som pappersformatet men 
innehåller även en länk till respektive arbetslivsmu-
seums hemsida. Appen uppdateras under året, den 
tillgängliggör museiguiden till fler samt komplette-
rar papperskatalogens upplaga när den är slut. 

För att ha möjlighet att medverka i museiguiden 
måste man vara medlem i ArbetSam. Medlemmar 
väljer själva om de vill medverka. Medverkan är 
medför en kostnad utöver medlemsavgiften. Det 
kostade år 2021, 600 kr att medverka i papperska-
talog inklusive app. Appen är gratis att ladda ned. I 
Museiguide 2021 deltog 491 medlemsmuseer.

Museiguiden finansieras genom deltagaravgifter 
samt annonsförsäljning. Den distribueras kostnads-
fritt till alla medlemmar, turistbyråer, ett stort antal 
turistbroschyrställ, bibliotek, beslutsfattare, hotell, 
tidskrifter, campingar med flera. Upplaga för pap-
perskatalogen var 40 000 exemplar. Distributionen 
är den stora tunga kostnaden. 



 ArbetSams verksamhetsberättelse 202124

Årets Arbetslivsmuseum
Utmärkelsen 2021 tilldelades Frövifors Pappers-
bruksmuseum, Västmanland 

Frövifors Pappersbruksmuseum grundades 1984 
och öppnade två år senare. Museet är inrymt i 
byggnaderna i den ursprungliga miljön. Bruket är 
beläget vid vatten och har sedan 1500-talets järn-
hantering haft stor betydelse för bygden. Frövifors 
Pappersbruksmuseum ligger i anslutning till dagens 
moderna massa- och kartongfabrik.

Besökarna får ta del av brukets historia som ingår i 
berättelsen om de näringarna som lagt grunden till 
det välstånd Sverige har idag.

Prisutdelning skedde digitalt och prisutdelare var 
Mikael Parr.

Juryns motivering: På Frövifors Pappersbruks-
museum kan du uppleva en av Sveriges viktigas-
te näringar på ett spännande och annorlunda sätt. 
Omgärdad av gigantiska pappersmaskiner vandrar 
du här genom historien i en miljö som fortfarande i 
högsta grad är levande och dynamisk.

Frövifors museiförening, tillika grundare, spelar en 
aktiv och engagerad roll i att förmedla fascinerande 
kunskap om arbetslivs-, pappers- och förpacknings-
historia. Med utgångspunkt i människors berättel-
ser möjliggörs en rik pedagogisk verksamhet och 
många samarbeten med både lokala och internatio-
nella aktörer.

Bakom utmärkelsen står Arbetets museum, Arbet-
Sam, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet.

Kriterier att beakta:
• Stabilitet, långsiktighet 
• Tillgänglighet
• Kunskapsbevarande 
• Turista på museum
• Ideellt engagemang 
• Upplevelse/wow-effekt
• Genusperspektiv 
• Förmedling/utställningar
• Pedagogiskt arbete 
• Förankring i omvärlden
• Fysiskt bevarande

Tidigare pristagare:
2020 Statarumuseet i Skåne
2019 The Glass Factory - Glasmuseet i Boda
2018 Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
2017 Svenska Skoindustrimuseet
2016 Föreningen Gotlandståget i Dalhem
2015 Utsåg 2016 års arbetslivsmuseum
2014 Borgquistska Hattmuseet
2013 Ångaren Trafik
2012 Qvarnstensgruvan
2011 Jädraås-Tallås Järnväg
2010 Skebobruks Museum
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Coronapandemin
Många arbetslivsmuseer har drabbats hårt ekono-
miskt av coronapandemin. Vad gäller besökssiffror 
har ett flertal arbetslivsmuseer som ArbetSam varit 
i kontakt med vittnat om att man har haft höga 
besökssiffror, några har till och med haft all-time-
high i juli och augusti. Arbetslivsmuseerna stod för 
svenskarnas museiupplevelser under sommarens 
hemester, då flera större museer inte kunde hål-
la öppet som brukligt.  Arbetslivsmuseer är ofta 
belägna på mindre orter och ute på landsbygden, 
likt smultronställen, och det är där som de höga 
besökssiffrorna återfinns.

De ekonomiska stödpaket som regeringen tog 
fram i våras för att stödja kulturen inkluderade 
inte arbetslivsmuseerna. De allra flesta föll utanför 
ramarna. Stödpaketen under hösten möjliggjorde 
att fler kunde ta del av stödet.

Många medlemmar hörde i våras av sig till kans-
liet och var i behov av stöd på olika sätt. ArbetSam 
har löpande lagt upp information på hemsidan vad 
gäller skrivelser, stöd, råd och tips.

Under året skickades två enkäter ut till medlem-
marna för att fånga upp situationen och behoven.

Så var det då
– arbetslivsmuseer visar

Kulturnatten i Norrköping har under många år ar-
rangerats sista lördagen i september. Arrangemang-
et Så var det då – arbetslivsmuseer visar på Lax-
holmstorget utanför Arbetets museum är en av alla 
populära aktiviteter på Kulturnatten. Cirka 3 000 
nyfikna besökare brukar komma för att ta del av det 
som arbetslivsmuseerna visar upp. 2021 fortsatte 
pandemin och vi valde att inte genomföra arrang-
emanget då vi inte ville utsätta någon för trängsel 
och risken att smittas.

Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen, den nationella temadagen för 
kulturarv i Sverige. 2021 var temat Kulturarv för 
alla. Datum fredag-söndag, 10-12 september.  

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och 
Europeiska kommissionens gemensamma program 
European Heritage Days. Riksantikvarieämbetet är 
huvudarrangör och samordnare för Kulturarvsda-
gen i Sverige. ArbetSam och Sveriges Hembygds-
förbund är samarbetspart i arrangemanget.

Bilder: Frövifors Pappersbruksmuseum. Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum. 
Kulturarvsdagen Temabild. RAÄ. Nedan: Skylt vid Gamleby gamla tingshus.
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Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments (WLM) är en internationell 
fototävling, öppen för alla. Man fotograferar ett min-
nesmärke (arbetslivsmuseum, K-märkt byggnad, 
fornminne, K-märkt fartyg) och laddar sedan upp 
bilden till Wikimedia Commons. En jury utser vinn-
arbilder, samt tio bilder som går vidare till den inter-
nationella finalen för bedömning. Arrangör: Wiki-
media. Samordnare i Sverige är Wikimedia Sverige. 
ArbetSam är samarbetspart till den svenska delen. 

Under september månad laddades 1 971 bilder upp. 
Bland de svenska finalisterna var fem av totalt tio 
bilder, på ett arbetslivsmuseum, vilka dessutom är 
medlem i ArbetSam. 
Tävlingen Wiki Loves Monuments har pågått i 
elva år. Wikimedia är arrangör och ArbetSam är 
samarbetspart tillsammans med Sjöhistoriska och 
Riksantikvarieämbetet. Sedan tävlingens start har 
29 170 bilder laddats upp i Sverige och fram till 
november 2021 har de haft 3,2 miljoner visningar, 
på 110 språk. 

Sociala medier
ArbetSam finns med på Facebook sedan 2011. Syf-
tet är att synliggöra industrisamhällets kulturarv, ar-
betslivsmuseerna och ArbetSams verksamhet.
På Facebook lägger vi upp stora och små nyheter 
samt marknadsför kurser och evenemang. Vid 2021 
års slut hade ArbetSam 1 002 följare. 
ArbetSam finns med på Instagram sedan 2014. Syf-
tet är att synliggöra industrisamhällets kulturarv, 
arbetslivsmuseerna och ArbetSam verksamhet.
På Instagram lägger vi upp bilder på arbetslivsmu-
seer och evenemang. Vid 2021 års slut hade Arbet-
Sam 280 följare.

Hemsida
ArbetSam har sedan 2013 en hemsida via Word-
Press. På hemsidan presenteras ArbetSams verk-
samhet såsom museidagar, kurser, nätverk, samar-
beten och andra aktuella uppgifter. Här samlas även 
material med olika teman, pedagogiskt material, bi-
drag, utmärkelser, statistik och mycket mer. Hemsi-
dan ska vara aktuell och levande. Vår förhoppning 
är att medlemmarna ska använda den och tillsam-
mans med ArbetSams kansli utveckla hemsidan till 
ett redskap för kommunikation.

Tre av finalisterna i den svenska delen av WLM 2021. 
Från vänster: Hylténs industrimuseum. Foto: LG. 
Äskhults by. Foto: LG. Skånska Järnvägar - Ångtåget på 
Österlen. Foto: Kristian W Hedberg.
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Skrivelser, remisser
Många nya lagar och regler påverkar arbetslivsmu-
seernas vardag. ArbetSam försöker hela tiden över-
vaka vad som händer i samhället för att se hur nya 
beslut och regler kan påverka arbetslivsmuseernas 
situation.

2021 har ArbetSam skickat följande skrivelser och 
lämnat följande yttranden:

Justitiedepartementet
Promemoria Upphovsrätt på den inre digitala mark-
naden

Socialdepartementet
Promemoria Demokrativillkor för stöd ur Allmänna 
arvsfonden

Justitiedepartementet
Promemoria Hittegods i trafiken Ds 2021:26

Justitiedepartementet
Remiss Promemoria Avveckling av flottningslag-
stiftningen?

Sveriges riksdag
Skrivelse till politiker i Sveriges riksdag angående 
yrkan om moratorium NAP

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Att fastställa miljökvalitetsnormer för yt-
vattenförekomster i överrensstämmelse med beva-
randemål för arter och naturtyper. Dnr 3531-19

Kulturdepartementet
Immunitet för utställningsföremål – Betänkande av 
Utredningen om skydd mot processuella åtgärder 
för inlånade kulturföremål

Landets länsstyrelser
Skrivelse från Vattenhistoriskt Nätverk där man 
önskar se samordning av remissförfarande

Kulturdepartement
Skrivelse: Skapande skola och museer

Länsstyrelsen Skåne
Remiss bakgrundsbeskrivning Rönne å

Socialdepartementet
Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Nationell strategi för skydd av vattenknutna 
natur- och kulturmiljöer

Kulturdepartementet
Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel

Infrastrukturdepartementet
Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel 
– kontrollstation (I2020/03425)

Emaljskylt
ArbetSam har sedan 2005 sålt över 100 emaljskyl-
tar med ArbetSams namn och logga på. 2020 såldes 
sex stycken. Skylten har måtten 10 cm hög x 25 cm 
bred. Kostnad 2020 var 500 kr inkl. frakt.

Nyhetsbrev 
I slutet på varje månad ger ArbetSam tillsammans 
med Arbetets museum ut ett nyhetsbrev med aktuell 
information som berör arbetslivsmuseer.
Det skickas ut digitalt via verktyget EditNews till 
cirka 2 300 prenumeranter. Ett 10-tal medlemmar 
har genom önskemål fått nyhetsbrevet postledes. 
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Balansrapport 
 

Tillgångar 2021 2020
Affärskonto 1 827 944 1 073 806
Emaljskyltar 5 443 8 443
Omsättningstillgångar 41 447 50 748
Summa tillgångar 1 874 834 1 132 997

Skulder
Leverantörsskulder 263 243 5 195
Källskatt, sociala avgifter 29 583 29 430
Uppluppna semesterlöner 85 870 88 005
Uppluppna kostnader 74 918 39 172
Reklamskatt 11 192 13 556
Krisstöd medlemsavgifter 241 600 0
Särskild löneskatt 18 488 22 043
Summa skulder 724 894 197 461

Eget kapital
Utvecklingsfond databas 15 643 156 442
Fond framtida anställning 447 550 132 889
Fond utveckling hemsida 40 541 0
Eget kapital 646 205 646 205
Årets resultat 0 0
Summa eget kapital 1 149 939 935 536

Summa skulder och eget kapital 1 874 833 1 132 997
 

Kommentar till ekonomin 2021
ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens kulturråd för 2021 års verksamhet 
med sammanlagt 1 760 000 kr. RAÄ och Statens kulturråd beviljade 610 000 kr respektive 425 000 kr, 
sammanlagt 1 035 600 kr. Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2020 har bidragen ökat margi-
nellt. Under året har Lovisa Almborg arbetat 100 % och Annette Backner 50 %.

Kostnaderna har minskat något på personalsidan på grund av att vi sade upp Caroline Kvick 2020. 
Kostnaderna för styrelsen har blivit lägre än budgeterat eftersom styrelsen bara haft ett fysiskt möte på 
grund av pandemin. Medlemsutvecklingen under året har varit positiv trots pandemin. Det innebär högre 
intäkter men också högre kostnader. 
ArbetSam erhöll 247 000 kr i krisstöd för att subventionera medlemsavgifterna, vilket kommer att göras 
under 2022. Vi har dessutom fått 320 000 kr för att utveckla hemsidan. Vi har i bokslutet avsatt 314 662 
kr för framtida anställning. Årets resultat blev ett 0-resultat. 
Föreningens egna kapital är utöver fonderingar idag 646 205 kr vilket är positivt med tanke på förening-
ens personalansvar.

7.   Ekonomi

Omsättning, avrundat, genom åren
2011 1,1 miljoner kr   2016 2,0 miljoner kr   2021 2,4 miljoner kr
2012 1,3 miljoner kr   2017 2,0 miljoner kr
2013 1,4 miljoner kr   2018 2,0 miljoner kr
2014 1,5 miljoner kr   2019 2,5 miljoner kr
2015 1,8 miljoner kr   2020     2,0 miljoner kr
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Översikt        2016                 2017            2018               2019           2020         2021
Bidrag   926 668           923 332        950 000       1 000 000        1 015 600 1 035 000
Katalog intäkter  414 450           438 382        443 200          450 200           467 000    455 600
Övriga intäkter                   584 649           577 168        636 728          528 723           435 439    908 110
Katalogkostnader               384 728           409 484        442 656          409 720       381 152    477 144
Personalkostnader              739 808           769 687        788 029       1 264 220         1 053 605    940 709
Övriga kostnader                714 702           513 290        523 611          627 094            359 507    702 172

Malmö Spårvägsmuseum

Resultatrapport 
 

Intäkter 2021 2020
Katalogen, annonser 162 200 177 200
Medlemsavgifter med plats i katalog 562 950 557 555
Övriga medlemsavgifter 25 550 23 750
Årsmötet 0 0
Riksantikvarieämbetet 610 000 580 000
Statens kulturråd 425 000 435 600
Lönebidrag 158 923 143 933
Övriga intäkter 454 088 32 667
Från avsättningsfond 0 0
Summa intäkter 2 398 711 1 950 706

Kostnader
Årsmötet 0 870
Katalog inkl. distribution 477 144 381 152
Administration 152 916 164 187
Mässkostnader, Almedalen 1 190 2 500
Årets Arbetslivsmuseum 7 500 7 500
Projekt 419 663 148 717
Personal 940 710 1 053 604
Styrelsen 71 478 22 852
Övriga kostnader 13 448 12 883
Fondavsättning databas 0 156 441
Fondavsättning framtida anställning 314 662 0
Summa kostnader 2 398 711 1 950 706

Redovisat resultat 0 0
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Revisorernas berättelse 
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Underskrifter

Vänster: Motala verkstad
Nedan: Museispårvägen Malmö

Norrköping 17 februari 2022
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ArbetSam
Laxholmen, 602 21 Norrköping
011-23 17 30, 011-23 17 38
www.arbetsam.com

www.facebook.com/ArbetSam 
@arbetsam på Instagram
info@arbetsam.com


