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Året som gått
Vad skriver man om ett sånt bedrövligt år, när så 
många människor, verksamheter och samhället i 
stort blivit drabbade på ett sätt som vi inte har upp-
levt tidigare? I modern tid – är bäst att tillägga som 
kulturhistoriker!
Som ni vet så är kulturverksamhet av olika slag 
en av de sektorer i samhället som drabbats hårdast 
av de restriktioner som pandemin orsakat. Många 
av våra medlemsmuseer tillhör de utsatta och inte 
minst den grundläggande föreningsverksamheten 
som bygger på att vi kan träffas, skapa och ha trev-
ligt tillsammans har varit ansträngd. Tror ändå att 
flertalet föreningar överlever och inte ger upp!

Det är ju faktiskt så att de arbetslivsmuseer och an-
dra lokala museer som ändå har haft möjlighet att 
ha öppet har stått för mycket av kulturutbudet runt 
om i landet under hemestern. Några museer har till 
och med haft ”all time high” under juli månad!

Pandemin har inneburit ett ökat tryck på vårt kansli, 
med anledning av att behovet av information, stöd 
och rådgivning ökat betydligt.

Museidagarna, som skulle ha genomförts i Ny-
köping, ställdes in och årsmötet genomfördes via 
email, en process som tog en hel månad. Fem av 
sex styrelsemöten har genomförts digitalt och i stort 
sett alla au- och veckomöten. Som ni ser i samman-
ställningen över genomförda möten så har vi varit 
mycket engagerade i Transporthistoriskt Nätverk 
(ThN) där frågan om ett lagskydd för det rörliga 
kulturarvet varit den dominerande frågan under 
året. 
ArbetSam har också varit mycket engagerade i Vat-
tenhistoriskt Nätverk (VhN) i vilket EUs vattendi-
rektiv och de svenska myndigheternas tillämpning 
av detta och dess konsekvenser för landets kultur-
miljöer är den stora frågan och säkert kommer att 
vara så i många år framöver.

Under året har vi arbetat med att försöka hitta en bra 
lösning för våra medlemmar vad gäller samlings-
förvaltningsdatabas. Vi kom fram till att det inte 
finns en lösning som passar alla och att ArbetSam 
varken har de personella eller ekonomiska resurser 
att ta fram en egen lösning.

Det finns stora behov av ett än mer resurseffektivt 
kansli i och med att personalstyrkan är liten och 
medlemsantalet är stort samt ständigt ökar. Därför 
har arbete påbörjats med att ta fram en ny hemsida 

där medlemsdatabasen ska vara integrerad och pro-
duktion av Museiguide mer digitaliserad.

Avslutningsvis vill jag tacka kansliet, styrelsen och 
alla våra samarbetspartners för ett mycket gott sam-
arbete! Och till alla er medlemmar HÅLL UT så ser 
vi fram emot ett friskare och roligare år!!!

Mikael Parr
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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 2019–2020
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 2019–2020
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 järnvägens be-
tydelse för samhällets utveckling 
och uppbyggnad. Sedan början 
70-talet har jag varit ideellt enga-
gerad i museitåg- och spårvagns-
föreningar. Här i ArbetSams sty-
relse är jag representant för hela 
museitågbranschen och kontakt-
man för Järnvägshistoriska Riks-
förbundet (JHRF) och Museiba-
nornas Riksorganisation (MRO).

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 2020
Åke Paulsson
Museibanornas Riksorg.
Skara

Ledamot 2020
Iréne Gustafson
Museinätverket Skog & Trä
Umeå

Jag tycker att kulturarvet är oer-
hört viktigt, för att skapa förståel-
se, förankring och sammanhang. 
Arbetslivsmuseerna visar och 
berättar stor del av Sveriges his-
toria. Fantastiska kunskapskällor 
och besöksmål. Skogen förr, nu 
och på museum ligger mig extra 
varmt om hjärtat, numera också 
av klimatsjäl. I min västerbott-
niska bakgrund finns småbrukare 
och samer, som alla nyttjat sko-
gen på olika sätt. Jag är aktiv i 
Skogshistoriska Sällskapet och 
Museinätverket Skog & Trä.

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 2020
Jan Larsson
Jädersbruks museum
Jädersbruk

Suppleant 2020
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.

ArbetSam har styrelsemöte på Arbetets museum den 20 februari.
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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 2020 
träffades vi endast vid styrelsemötet i februari 
p g a coronapandemin. Övriga möten genomfördes 
digitalt via konferenstelefon och från och med april 
via Teams.

Arbetsverktyget för digitala möten har fram till 
mars 2020 varit gratistjänsten Free Conference 
Call, en konferenstelefon. Från och med april gick 
vi över till den digitala gratistjänsten Teams. 

Styrelsemöten 2020
20 februari Arbetets museum, Norrköping
30 mars  Digitalt via Teams
16 april  Digitalt via Teams
2 juni  Digitalt via Teams
16 september Digitalt via Teams
11 november  Digitalt via Teams

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 2020
22 januari
11 mars - extrainsatt
18 mars
12 maj
25 augusti
23 oktober
8 december

Varje vecka går vi igenom kommande arbetsvecka. 
Veckomöten sker digitalt. Medverkande: ordföran-
de, kassör, adjungerad och kansli. 2020 hade vi 45 
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.

Möte med Myndigheten för Kulturanalys i Göteborg 30 
januari 2020.

Första mötet med Sveriges museers nya generalsekre-
terare Jeanette Gustafsdotter 4 mars.
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Möten där ArbetSam representerat – fortsättning
Vad        Var   När
1 Nätverk kulturarvsprodukter/kulturarvstjänster Möte  Stockholm   14 januari
2 Vattenhistoriskt Nätverk   Möte   Konferenstelefon 22 januari
3 Transporthistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 28 januari
4 Myndigheten för kulturanalys  Möte   Digitalt   30 januari
5 Folk & kultur    Mässa   Eskilstuna              1-2 februari
6 Transporthistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 13 februari
7 Museivänner i samspel  Seminarium   Stockholm   14 februari
8 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 19 februari
9 Myndigheten för kulturanalys  Möte   Göteborg     27 februari
10 Samarbetspartners finansieringskoordinator Möte  Norrköping  4 mars
11 Sveriges museer   Möte   Norrköping   4 mars
12 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon  14 mars
13 Transporthistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon  26 mars
14 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte    Konferenstelefon 17 mars
15 Keativa Europa   Webbinarium  Digitalt   31 februari
16 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 31 mars
17 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 14 april
18 Museidagar med årsmöte  Årsmöte  Digitalt   17 april
19 Info forum museibranschen  Möte   Digitalt   22 april
20 Transporthistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 23 april
21 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 29 april
22 NOD Sverige Partssamtal  Möte   Digitalt   5 maj
23 Info forum museibranschen  Möte   Digitalt   6 maj
24 Ångpannor    Webbinarium  Digitalt   7 maj
25 Öppet kulturarv   Nätverksträff  Digitalt   15 maj
26 Transporthistoriskt Nätverk  Möte   Konferenstelefon 18 maj
27 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Digitalt   27 maj
28 Almedalen    Webbinarium  Digitalt   1 juni
29 Coronnapandemin - inför sommaren Webbinarium  Digitalt      4 juni
30 Det digitala museet   Webbinarium  Digitalt   4 juni
31 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Digitalt   10 juni
32 Transporthistoriskt Nätverk  Möte   Digitalt   15 juni
33 Forska på digitala samlingar  Webbinarium  Digitalt   10-11, 16 juni
34 Association Independent Museums Årlig konferens  Digitalt   18 juni
35 NOD Sverige    Partssamtal  Digitalt   22 juni
36 K-samtal Coronapandemin  Webbinarium  Digitalt   26 juni
37 Samarbete Turistbyråshopen  Möte   Digitalt                   18 augusti
38 Info forum museibranschen  Möte   Digitalt   20 augusti
39 Gestaltad livsmiljö   Webbinarium  Digitalt   3 september
40 Länsmuseernas samarbetsråd  Möte   Digitalt   4 september
41 Vårmöte    Konferens  Digitalt               7-8 september
42 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Digitalt   8 september
43 Transporthistoriskt Nätverk  Möte   Digitalt             10 september
44 ThN Almedalsmöte   Möte   Digitalt                           10 september
45 Jubileum Museum & Arkiv på Kivik Uppvaktning  Kivik   11 september
46 Årligt möte Riksantikvarieämbetet  Möte   Digitalt   18 september
47 Jurymöte Årets Arbetslivsmuseum  Möte   Digitalt   22 september
48 Samarbetsmöte Länsmuseernas samarbetsråd Möte  Digitalt   23 september
49 Myndigheten för kulturanalys Möte   Digitalt   24 september
50 Krisstöd till kulturen Hearing Statens kulturråd  Digitalt   1 oktober
51 Info forum museibranschen  Möte   Digitalt   2 oktober
52 Vattenhistoriskt Nätverk  Möte   Digitalt   6 oktober
53 Medborgerligt engagemang 1992-2019  Webbinarium  Digitalt    5 oktober
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54 Museisamordnare Riksantikvarieämbetet   Möte   Digitalt  7 oktober
55 NOD Sverige       Partssamtal  Digitalt  14 oktober
56 Kulturrådet - Samtal om krisstöd   Hearing   Digitalt  19 oktober
57 Höstmöte     Konferens   Digitalt  20 oktober
58 Kultur- och demokratiministern  Möte   Digitalt  21 oktober
59 Kunskapskonferens    Konferens  Digitalt  21 oktober
60 Transporthistoriskt Nätverk   Möte   Digitalt  22 oktober
61 Årligt möte NOD Sverige   Möte   Digitalt  2 november
62 Vattenhistoriskt Nätverk   Möte   Digitalt  4 november
63 Hur ser seniorer på ideellt engagemang?  Webbinarium  Digitalt  6 november
64 Skola och kulturarv    Webbinarium  Digitalt             17-19 november
65 Digitaliserad demokrati   Webbinarium  Digitalt              17 november
66 Transporthistoriskt Nätverk   Möte   Digitalt  17 november
67 ThN Almedalsmöte    Möte   Digitalt  17 november
68 Info forum museibranschen   Möte   Digitalt  19 november
69 Framtidsspaning om besöksnäring   Webbinarium  Digitalt  24 november
70 Transporthistoriskt Nätverk   Möte   Digitalt  25 november
71 Så bllir vi yngre. Föreningsliv  Webbinarium  Digitalt  1 december
72 Vattenhistoriskt Nätverk   Möte   Digitalt  4 december
73 Transporthistoriskt Nätverk   Möte   Digitalt  8 december
74 Almedalsdagen    Webbinarium   Digital  9 december
75 ThN Almedalsmöte    Möte   Digitalt  9 december
76 Industriarv genererar    Webbinarium  Digitalt            10 december
77 Engagera fler    Webbinarium  Digitalt  15 december
78 Info forum museibranschen   Möte   Digitalt  16 december

Ö. v. Möte Informationsforum för museibranschen 11 november.
Ö. h. Möte Transporthistoriskt Nätverk 25 november. Nederst: Teams skapar konstverk under pågående möte.
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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
2019 utökades personalstyrkan på kansliet från 
från 1,5 tjänst till 2,5 genom en projektanställning. 
Anställningen förlängdes, men i samband med be-
sked om otillräckligt verksamhetsbidrag för 2020 
var vi nödgade till att låta anställningen avslutas 
30 april. 
ArbetSam arbetar för att skapa möjlighet att utöka 
personalstyrkan.
Antalet medlemmar, samarbeten och engagemang 
har genom åren ständigt ökat medans personalstyr-
kan har varit densamma.

2.   Organisation

Lovisa Almborg, verksamhetsledare ArbetSam.Annette Backner, ekonomiassistent ArbetSam.
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Medlemmar
ArbetSam har en fortsatt stark medlemsutveckling. 
Vid 2020 års ingång hade vi totalt 627 medlemmar, 
varav 580 museer. Övriga medlemmar är förening-
ar, organisationer och enskilda medlemmar. 
Vid årets slut hade vi 656 medlemmar, varav 608 
museer. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt väl-
komna!
Antalet medlemmar ökar i genomsnitt med cirka 
20–30 stycken per år. Flera av våra medlemmar är 
även medlemmar i andra organisationer. Det kan 
vara lokala och regionala anslutningar eller mer 
områdesinriktade nätverk, till exempel en ångbåts-
förening eller en tågförening som de är anslutna till. 
Det finns trots det, behov av att tillhöra en större, 
bred organisation med ett nationellt verksamhets-
område.

Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer 
väljer att ansluta sig till ArbetSam. På detta vis 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

Biograf- och Kopparslagarmuseum, Karlskrona.
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Galeasen TS Helene Stampens kvarn

Nya medlemmar 2020

Blekinge
Sjöfartsmuseet i Karlshamn              

Bohuslän
T/S Kvartsita                                     

Dalarna
Domnarfvet                                       
Lindesnäs Bruksmuseum   
Skorstensfejaryrkets Museum 

Gotland
Gotlands fiskerimuseum Kovik     
Strandridaregården Ljugarn           
Vanges Museigård                   

Göteborg
Annedals lägenhetsmuseum    

Hälsingland
Nordanstigs Kustmuseum   

Jämtland
Yxskaftkälens Järnvägar  

Skåne
Flackarps mölla                          
Elfstrands krukmakeri                
Eslövs Leksaksmuseum       
Galeasen Valkyrien af Höganäs     
Hallamölla vattenkvarn              
Hallsbergs gård & stenar      
Nostalgimuseum                   
Pålsjö mölla                            
Sliperiet Gylsboda            
S:t Olofs mölla                  

Småland
Chalanderska Möbelmuseet           
Gemla Leksaksmuseum  

Lessebo Handpappersbruk   
Storebro Bruksmuseum

Stockholm
Svenska Tandläkare-sällskapets Museum
Vrak - Museum of Wrecks

Södermanland
Thorslundkagge och Ekliggarnas sal 

Uppland
Gottfrid Skytts Snickeri

Värmland
Gillberga hbf Polis & lantbruksmuseum

Västerbotten
Obbola Fiskarmuseum
Västerbottens Medicinhistoriska Museum

Västergötland
E 1 Ledningsplats Björn

Ångermanland
Jordbruksmuseet
Kustmuseet

Östergötland
Odalmannens Museum
Zara Leandermuseum

Förenings-/organisationsmedlem
Södermanlands hembygdsförbund

Enskilda medlemmar
Ove Arvidson, Dalarna
Mazen Aldilami Alhussini, Göteborg
Solveig Nordh, Skåne  
Petra Palm, Östergötland
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Museidagar med årsmöte
Museidagar ställdes in p g a coronapandemin.
Årsmötet genomfördes via e-post, en process som 
påbörjades 30 mars och var klar 17 april.

Vi skickade ut årsmöteshandlingar enligt stadgar-
na, en månad före årsmötet. Vi skickade ut förslag 
på protokoll och instruktioner inklusive datum för 
deadlines för 

att återkomma med synpunkter. 
De som anmält sig till årsmötet men inte svarade 
på de olika protokollsförslagen tolkades som att 
man accepterar formuleringarna och därmed proto-
kollet. Röster som kom in noterades i röstlängden 
och redovisades för justerarna. Röster redovisades 
för deltagarna enbart med antal p g a GDPR.

Bild sid 13: Gottfrid Skytts Snickeri, Lövstabruk.
Nedan: Galeasen Valkyrien af Höganäs.
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Under 2020 blev vi nödgade att tänka om angå-
ende kursverksamheten. Inledningsvis kunde vi 
under året genomföra följande kurser enligt plan: 
Söka pengar-kurser den 15 januari på Sveriges 
Sjömanshusmuseum i Uddevalla och 22 janua-
ri på Gammelgården i Borlänge. En temadag om 
museer och besöksnäring genomfördes på Arbetets 
museum den 8 februari, inklusive ett föredrag om 
arbetslivsmuseer på Resemässan i De Geerhallen, 
Norrköping, samma dag. Även följande kurser ge-
nomfördes: Motorvård för veteranfordon på Volvo 
museum, Göteborg, den 4–5 mars och Arkiverings-
kurs på Österlens museum i Simrishamn 10 mars. 
Därefter ställdes alla resor in på grund av corona-
pandemin. De kurser som var inbokade efter mit-
ten av mars fick flyttas fram till hösten 2020: Vårda 
din tändkulemotor lll, två kurser om Samlingsvård 
samt Museiskola för arbetslivsmuseer.

Seminarium Ångpannor som planerats till Arbetets 
museum den 7 maj behövde styras om till att bli 
digitalt, vilket gjorde att fler hade möjlighet att del-
ta. 75 personer deltog från hela landet, uppkopplade 
via sin dator hemma. 

Efter sommaren stod det klart att även höstens 
kurser behövde genomföras smittsäkert, dvs. digi-
talt. Först ut var Museiskola för arbetslivsmuseer 
den 1–2 september, Arkiveringskurs 14 oktober, 
fyra Söka pengar-kurser 25 november, 3, 9 och 10 
december. De praktiska teknikkurserna Kvarnar – 
driftmekanik, Vårda din tändkulemotor samt de två 
samlingsvårdskurserna flyttades fram på obestämd 
tid.
Istället skapades för vår tid en ny kurs, Grundläg-
gande digital mötesteknik, med aktuell och viktig 
kunskap om att själv kunna genomföra digitala mö-
ten via Teams m m. Denna kurs erbjöds vid tre till-
fällen: 15, 21 och 28 oktober. 

I utvärderingarna vi fått efter de digitala kurserna 
anges att det digitala formatet gillas i allmänhet. 
Finns det någon invändning så är det att interaktio-
nen försvåras eller saknas mellan deltagarna. Spa-
rad restid och reskostnader kommenteras som en 
stor fördel, enstaka uttrycker att de föredrar webbi-
narier framför fysiska möten, på grund av tillgäng-
lighetsaspekten och enkelheten. Mer strukturerad 
interaktivitet hade gjort kursen ännu bättre är tips 
att beakta inför framtida kursplanering. 

ArbetSam, Arbetets museum och Sveriges Hem-
bygdsförbund fick tillsammans medel för en ny 
tjänst, till stöd för arbetslivsmuseer och hembygds-
föreningar. Under 2020 har en ny medarbetare re-
kryterats till tjänsten Arbetslivsintendent för finan-
sieringsfrågor, och inriktningen har anpassats till 
arbetslivsmuseers och hembygdsföreningars behov.

3.   Kunskapsuppbyggnad
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Seminarier/utbildningar
     Söka pengar-kurs
En workshop om hur man skriver en ansökan, vad 
man bör tänka på och vilka instanser man kan söka 
projektpengar från. Genomfördes i samarbete med 
Arbetets museum och Riksantikvarieämbetet.

15 jan.    Sveriges Sjömanshusmuseum, Uddevalla
22 jan.    Gammelgård, Tunabygdens hbf, Borlänge
25 nov.    Digitalt
 3 dec.     Digitalt
 9 dec.     Digitalt
10 dec.    Digitalt

     Temadag: Museer och besöksnäring
Vi diskuterade hur samarbete med besöksnäringen 
kan leda till fler besökare och stärkt tillväxt.  
Samma dag pågick Resemässan i Norrköping.

8 februari   Arbetets museum, Norrköping

      Nätverksträff ångpannor
Från den 1 december 2020 är det ett krav enligt 
Arbetsmiljöverket att operatörer av ångpannor/
trycksatta anordningar ska ha genomgått en 
examinerande utbildning för att få handskas med 
ångpannor. Bland annat berörs landbaserade, 
stationära pannor samt lokomobiler av detta krav.
Seminariets syfte var att informera om de nya 
reglerna så att de berörda får veta vad som krävs av 
dem samt ta fram en plan för hur vi kan samverka 
i frågan. 

7 maj Digitalt

      Museiskola för arbetslivsmuseer
När man är aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man 
kunna lite av varje. Museiskolan riktar sig till dem 
som vill utveckla kunskaperna i museipedagogik, 
marknadsföring, föremålsvård, vård och utveckling 
av ett arbetslivsmuseum, hur man bemöter besökare 
samt hur man kan bygga kostnadseffektiva 
utställningar. Museiskola för arbetslivsmuseer 
arrangerades 2020 av ArbetSam och Arbetets 
museum i samarbete med  Riksantikvarieämbetet, 
ABF, Statens försvarshistoriska museer och 
Tekniska museet.

1-2 september Digitalt

     Grundläggande digital mötesteknik
En grundläggande kurs i hur man gör när
man behöver hålla digitala styrelsemöten och
årsmöten online under rådande pandemi. 

15 oktober  Digitalt
21 oktober  Digitalt
28 oktober  Digitalt

     Motorvård veteranfordon
Motorvårdskurs med inriktning historiska fordon 
från 1940 till 1960-talet. Arbete i verkstad under 
handledning för att säkerställa driften av vårt rull-
lande kulturarv: felsökningar, reparationer, under-
håll, bränsle mm.

4-5 mars  Volvo Museum, Göteborg

     Arkiveringskurs
Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga
arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi disku-
terar digitalisering, olika material, bildhantering, 
avtal m m.

10 mars  Österlens museum, Simrishamn
14 okt.    Digitalt

Vänster: Temadag Museer och besöksnäring.
Föreläsare Anja Presto.
Nedan: Motorvård och veteranfordon.
Föreläsare Olle Leksell.
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Samlingsvård
ArbetSam har sedan 2019 lyft ämnet om samlings-
vård lite extra. Det har vi gjort genom kursen 
Samla Vårda Gallra och med publikationen 
Personliga berättelser på arbetslivsmuseer.
2020 har vi haft temat Hållbara samlingar och då 
fördjupat oss i frågor om synen på samlingar och 
förvärv av nya föremål.
Människan är en samlare till sin natur. Det sägs 
ha sitt ursprung i vårt sätt att förhålla oss till och 
förstå omvärlden. Redan som barn börjar vi samla 
på allehanda saker. Hur många har inte ägt en sten- 
eller frimärkssamling till exempel? Behovet av att 
samla på föremål verkar inte förändras med åren!

Det är inte ovanligt att arbetslivsmuseer har stora 
fina och unika samlingar av både föremål och foto-
grafier. Samlingar som genom donationer och eget 
förvärv ständigt växer. Ju större samlingar, ju mer 
personalkrävande blir de. Växande samlingar leder 
även till behov av större eller rent av fler lokaler, 
vilket i sin tur leder till ökat behov av resurser både 
för museets drift och omvårdnad. Större samlingar 
för ett arbetslivsmuseum innebär inte heller att mu-
seet självklart blir bättre utan det kan istället rent av 
försämra och försvåra att visa upp sin samling och 
nå ut med sitt budskap. Därmed ökar även risken att 
inte få nöjda besökare.

Med temat Hållbara samlingar har vi önskat att till-
sammans med arbetslivsmuseerna lyfta och fördju-
pa oss i frågor som; hur ser museernas verksamhet 
och samlingar ut, vilka byggnader har man idag, 
hur tänker man kring förvärv respektive gallring av 
föremål?
Planen var att hålla ett seminarium under Musei-
dagar 2020, fyra olika kurstillfällen samt ge ut en 
publikation om samlingsvård. På grund av corona-
pandemin och neddragning av kanslipersonal har 
inget av det varit möjligt att genomföra. Det är vår 
ambition att genomföra seminarium och kurser när 
möjlighet ges.

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 
skickar medlemsmuseer in en intresseanmälan till 
kansliet.

Urval görs utifrån att få så bra geografisk och gen-
remässig spridning som möjligt. 2020 fick flera 
museer i Västergötland ta del av workshopen då 
museer i övriga landet inte i lika stor utsträckning 
ansökt om att vara med i projektet. Material från 
genomförda workshops finns tillgängligt på Arbet-
Sams hemsida. Arbetets museum är samarbetspart 
sedan 2017.

Medlemsmuseer som ingick i projektet 2020:
Falu Gruva, Dalarna
Tunnbinderiet i Knobesholm, Halland
Lekoseum, Skåne
Svenska VävstolsMuseet, Skåne
Forserums Bygde- och Industrimuseum, Småland
Brigadmuseum, Värmland
Karlsborgs Fästningsmuseum, Västergötland
Skogsmuseet på Remningstorp, Västergötland
Stora Mellby mekaniska museum, Västergötland              
Vadsbo museum med Industri, VästergötlandTill höger: Radiomuseet i Göteborg.

Nedan: Repslagarmuseet i Älvängen.
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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.

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 idag 608 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. Det finns flera olika samlingsförvaltningsda-
tabaser på marknaden, de flesta till höga kostnader.

På årsmötet beslutades att ArbetSam skulle utreda 
frågan om databaslösning för att:
• ordna samlingarna på bästa sätt (digitalt samlings-
system)
• tillgängliggöra samlingarna via nätet (webpubli-
cering/koppling till hemsida mm)

Årsmötet gav ArbetSam ett uppdrag att undersöka 
möjligheterna för att möta upp ett växande behov 
av att tillgängliggöra museernas samlingar via in-
ternet.

Styrelse och kansli började redan för flera år sedan 
att framföra digitaliseringsbehovet i vår kontakt 
med myndigheter och beslutsfattare. Sedan våren 
2019 har vi varit i kontakt med aktörer inom sam-
lingsförvaltningsområdet och andra organisationer 
i en form av förundersökning för att se på möjlighe-
terna att kunna erbjuda medlemmar en bra lösning. 

4.   Tillgänglighet
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Vi har varit i kontakt med förvaltare av Primus, 
Carlotta, Sofie och Samlingar.se Vi har även haft 
dialog med Sveriges Hembygdsförbund som nyli-
gen tagit fram en egen lösning. Utöver det har vi 
identifierat att antal andra lösningar. Vi har gjort en 
sammanställning över olika system som finns att se 
på hemsidan. 

Vi har försökt att hitta en lösning som är hållbar, 
och långsiktig, för både ArbetSam som organi-
sation, och för medlemmar. ArbetSam har många 
medlemmar men den största andelen drivs helt ide-
ellt och det är därför angeläget att alla kostnader 
hålls så låga som möjligt.

Idag finns inget system som har en universallösning 
för alla medlemsmuseer. Oavsett vilken samlings-
föremålsdatabas ArbetSam skulle välja så innebär 
det att ArbetSam måste förbinda sig till en omfat-
tande årlig grundkostnad. Åtagandet innebär även 
att personalresurser behöver avsättas för att vara 
kontaktperson/support för både medlemmar och 
databasleverantör.
Styrelse och kansli har utifrån förundersökningen 
kommit fram till att ArbetSam inte har resurserna 
att tillhandahålla en samlingsförvaltningsdatabas 
för medlemmar. ArbetSam kommer fortsätta arbe-
tet med att försöka finna en lösning kring samlings-
förvaltningsdatabas.

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.

Sommarutskicket packas. Från övre vänster: Emma, Jasmina och Helena.
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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 och 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.                              NOD Sverige.
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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 sex 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.

Under coronapandemiåret har internationella kon-
ferenser ställts in för att istället bli digitala, vilket 
gjort det möjligt att delta till en billigare penning.

Sounds of Changes – ArbetSam är samarbetspart i 
EU-projektet Sounds of Changes som Arbetets mu-
seum deltar i tillsammans med fem andra museer 
i Europa. Flygvapenmuseum är projektägare. Pro-
jektet avslutades 2019 men ljuddatabasen är levan-
de och finns på www.soundsofchanges.eu.

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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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 
2020 bland annat kommit i kontakt med: Kultur-
departementet, Sveriges riksdag, Riksantikvarie- 
ämbetet, Myndigheten för kulturanalys och Statens 
kulturråd. 

Statistik
Arbetslivsmuseerna kom med i den officiella mu-
seistatistiken första gången 2013. Det var ett stort 
steg i rätt riktning för att få en mer korrekt bild av 
kultursverige och antalet museibesök.
Svarsfrekvensen är än så länge generellt lägre bland 
arbetslivsmuseer än andra museer. 
ArbetSams medlemmar har dock mycket högre 
svarsfrekvens än de arbetslivsmuseer som inte är 
medlemmar i ArbetSam. Det är förståeligt att ar-
betslivsmuseer har lägre svarsfrekvens då en stor 
andel drivs av ideella krafter. 
Rapporten Museibesök 2019 visar att det totalt har 
gjorts 20,2 milj besök på landets museer, att jäm-
föra med 2018 med 26,2 milj besök. En fjärdedel 
har i årets redovisning sagt att man har arbetslivs-
museum som huvudsaklig inriktning. Upplägget i 
rapporten skiljer sig från tidigare då man inte pre-
senterar arbetslivsmuseerna för sig. Helt nytt är att 
kategorin övriga museer delats upp i två kategorier; 
övriga museer som omfattas av museilagen och an-
dra museer.

Museiguide
Museiguiden är en marknadsförings- och infor-
mationsskrift över arbetslivsmuseer i Sverige 
som kommer ut i ny reviderad upplaga varje år. 
Museiguiden ger en lättöverskådlig presentation 
av arbetslivsmuseer med bild, text, öppettider, 
GPS-koordinat och kontaktuppgifter. Museiguiden 
innehåller även en artikel om Årets Arbetslivsmu-
seum och Årets Arbetsmyra samt kartor och annon-
ser. 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 2020, 600 kr att medverka i papperska-
talog inklusive app. Appen är gratis att ladda ned. I 
Museiguide 2020 deltog 485 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. 

6.   Synliggörande

Museiguide 2020 i pappersformat och app.
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Årets Arbetslivsmuseum
Utmärkelsen 2020 tilldelades Statarmuseet i Skå-
ne. På Statarmuseet i Skåne berättas historien om 
landsbygdens proletariat, en mindre smickrande 
historia som var samtida med de stora industriernas 
framväxt i städerna.
Ett besök på Statarmuseet i Skåne involverar många 
olika sinnen. Du får kliva in i berättelsen om statar-
livets vedermödor i det hem där de som en gång 
levde i på gården. Pedagogiken är ryggraden i den 
omfattande verksamheten.

Prisutdelning skedde på Statarmuseet i Skåne den 8  
november 2019. Prisutdelare var ArbetSams ordfö-
rande Mikael Parr.
Bakom utmärkelsen står Arbetets museum, Arbet-
Sam, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet.

Juryns motivering: Med ideellt arbete, idog en-
vishet och styrka lades grunden till Statarmuseet i 
Skåne. Här har man grävt i myllan efter berättelser 
som gör att besökarna idag kan känna historien i 
händerna, på platsen där den en gång utspelade sig.

Besökarna får en helhetsupplevelse med förståelse 
för hur djur, människor och brukandet av jorden är 
beroende av varandra.
Här berättas om landsbygdens industriarbetare, sta-
tarfamiljens, hårda villkor; från mjölkningsplikten 
till de långa arbetsdagarna på åkern. 
Skolklassen får här en oförglömlig dag där eleverna 
kliver rakt in i historien: skurar mattor, sätter potatis 
och matar grisen. Tack vare Statarmuseets enastå-
ende arbete och samverkan sprids kunskapen om 
statarnas liv vidare till nya generationer.

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:
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

Vänster: Statarmuseet i Skåne. Foto: Miriam Prejs. Höger: Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2020. Barbro 
Franckié, museichef och Mikael Parr, ordförande ArbetSam.



ArbetSams verksamhetsberättelse 2020 23

Almedalen
Politikerveckan i Almedalen var 2020 inställd pga 
coronapandemin. ArbetSam planerade att medver-
ka tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk 
genom att ha en monter, 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!

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.

Under inledningen av säsongen kunde ett flertal 
arbetslivsmuseer inte hålla öppet på grund av att 
de som brukar bemanna museet tillhörde riskgrup-
pen 70+. Dessutom tillhör även besökarna ofta 
riskgruppen. Med små eller vikande resurser höll 
dessa museer ändå ofta öppet under sommaren. 

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. 

Enkäter till arbetslivsmuseer med anledning av coronapandemin.
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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. Men 2020 var 
inget sig likt. Vi valde att ställa in Så var det då och 
siktar istället hoppfullt på 2021.

Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen, den nationella temadagen för kul-
turarv i Sverige. 2020  var temat Kulturarv och lä-
rande – om lusten att upptäcka eller att inspireras 
av historien. Det kunde till exempel vara alltifrån 
att väcka liv i äldre tiders hantverk och kunnande, 
att berätta om skolan då och nu, till att hålla en stu-
diecirkel eller släktforska. Datum fredag-söndag, 
11-13 september. Kulturarvsdagen 2020 i siffror: 
160 anmälda arrangemang (varav 6 fick ställas in), 
varav 31 av medlemmar i ArbetSam
 
19 landskap 
121 olika orter 
139 olika arrangörer varav 4 privatpersoner 
16 helt nya arrangörer 
19 digitala arrangemang 
64 guidningar 
16 föreläsningar 
12 öppet hus 
7 rundtur/vandringar 
5 arkeologiska utgrävningar 
3 hantverk 
2 utställningar 
2 helafamiljenarrangemang 
19 för barnen 
6 övrigt (boksläpp, kafé, kyrkobesök m m)

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.

Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments är en internationell foto-
tävling, 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. 

2020 lämnades mer än 2 000 bidrag in i den 
svenska deltävlingen. Två av de tio svenska bi-
drag som gick vidare till den internationella fi-
nalen var bilder på medlemsmuseerna Arbetets 
museum respektive Bläse kalkbruk. Finalen i den 
internationella delen presenterades i februari 2021.

Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela 
fick förtjänstmedalj 2019. Foto: Henrik Löwenhamn (CC 
BY).

Bläse kalkbruk, Gotland.
Foto: Tulipasylvestris, CC BY-SA 4.0.
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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.

2020 har ArbetSam lämnat följande skrivelser samt 
yttranden på remisserna: 

• Transportstyrelsen
Remiss Föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta 
luftfartyg
• Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Vägledning samverkan
Gemensamt Arbetets museum och ArbetSam
• Socialstyrelsen
Promemoria Utökad målgrupp för Allmänna arvs-
fonden
• Mark- och miljödomstolen i Nacka
Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets 
ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanlägg-
ning i Järle kvarn, Nora kommun
• Arbetsmiljöverket
Angående AFS 2017:3 och certifieringen av eldare
• Kulturdepartementet, Liberalerna och Center-

partiet
Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19
• Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Stöd RAÄs önskan om miljömålsuppföljning
• Kulturdepartementet
Med anledning av fartygsstöd
• Kulturdepartementet
Angående coronapandemin och stöd till kulturen.
• Sveriges regioner och kommuner
Angående coronapandemins konsekvenser för ar-
betslivsmuseer.
• Kultur- och demokratiministern
Angående coronapandemins konsekvenser för ar-
betslivsmuseerna
• Remiss – En utvecklad vattenförvaltning SOU 

2019:66

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.

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 2020 
års slut hade ArbetSam 939 följare. Det är en ök-
ning med drygt 16% från i fjol.
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 2020 års slut hade Arbet-
Sam 215 följare. Det är en ökning med drygt 6%.

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.

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. 



 ArbetSams verksamhetsberättelse 202026

Balansrapport 
 

Tillgångar 2020 2019
Affärskonto 1 073 806 949 508
Emaljskyltar 8 443 10 443
Omsättningstillgångar 50 748 32 961
Summa tillgångar 1 132 997 992 912

Skulder
Leverantörsskulder 5 195 11 148
Källskatt, sociala avgifter 29 430 43 405
Uppluppna semesterlöner 88 005 61 486
Uppluppna kostnader 39 172 74 730
Reklamskatt 13 556 12 500
Särskild löneskatt 22 043 10 549
Summa skulder 197 461 213 818

Eget kapital
Utvecklingsfond databas 156 442 0
Fond framtida anställning 132 889 132 889
Eget kapital 646 205 646 205
Årets resultat 0 0
Summa eget kapital 935 536 779 097

Summa skulder och eget kapital 1 132 997 992 912
 

Kommentar till ekonomin 2020
ArbetSam sökte bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens kulturråd för 2020 års verksamhet 
med sammanlagt 1 760 000 kr. RAÄ och Statens kulturråd beviljade 580 000 kr respektive 435 600 kr,  
sammanlagt 1 015 600 kr. Av nedanstående tabell framgår att jämfört med 2019 har bidragen ökat mar-
ginellt. Under 2019 anställdes Caroline Kvick och ambitionen var anställningen skulle fortsätta, men 
eftersom vi inte fick någon ökning av bidragen var vi tvingade att säga upp henne per den sista april. 
Under året har kansliet har Lovisa Almborg har arbetat 100 % och Annette Backner 50 % under hela året 
och Caroline Kvick 80 % fram till och med april.

Kostnaderna har minskat på personalsidan på grund av att vi sade upp Caroline. Kostnaderna för styrelsen 
har blivit lägre eftersom styrelsen bara haft ett fysiskt möte på grund av pandemin. Medlemsutvecklingen 
under året har varit positiv. Det innebär högre intäkter men också högre kostnader.  
Vi har i bokslutet avsatt 156 442 kr för att skaffa en ny databas. 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
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           2013           2016                 2017             2018               2019      2020
Bidrag      680 000        926 668           923 332        950 000       1 000 000        1 015 600
Katalog intäkter     301 050        414 450           438 382        443 200          450 200           467 000
Övriga intäkter                      411 604        584 649           577 168        636 728          528 723           435 439
Katalogkostnader                  388 850        384 728           409 484        442 656          409 720  381 152
Personalkostnader                 643 275        739 808           769 687        788 029       1 264 220        1 053 605
Övriga kostnader                   274 244        714 702           513 290        523 611          627 094           359 507

Elfstrands krukmakerimuseum.

Resultatrapport 
 

Intäkter 2020 2019
Katalogen, annonser 177 200 163 400
Medlemsavgifter med plats i katalog 557 555 543 300
Övriga medlemsavgifter 23 750 23 750
Årsmötet 0 42 100
Riksantikvarieämbetet 580 000 540 000
Statens kulturråd 435 600 460 000
Lönebidrag 143 933 145 595
Övriga intäkter 32 667 60 778
Från avsättningsfond 0 322 112
Summa intäkter 1 950 706 2 301 035

Kostnader
Årsmötet 870 128 520
Katalog inkl. distribution 381 152 409 720
Administration 164 187 176 578
Mässkostnader, Almedalen 2 500 26 961
Årets Arbetslivsmuseum 7 500 5 000
Projekt 148 717 161 728
Personal 1 053 604 1 264 220
Styrelsen 22 852 110 401
Övriga kostnader 12 883 17 907
Fondavsättning databas 156 441 0

Summa kostnader 1 950 706 2 301 035

Redovisat resultat 0 0
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Revisorernas berättelse 
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Underskrifter

Vänster: Det Gamla Tryckeriet/Eskilstuna Magasinet.
Nedan: Foto från Uppsala medicinhistoriska museum.

Norrköping 18 februari 2021
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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


