
 
 

  

  

 

1 

  

 



 

2 

  

 

 

 

 

Resultatredovisning 
Sammanfattning av året som gått .................................................................................. 3 

Nya möten .................................................................................................................... 4 

Med blicken framåt ....................................................................................................... 5 

Tekniska museets uppdrag ............................................................................................. 6 

Tekniska museets historia och nutid ............................................................................... 8 

Resultatredovisning ..................................................................................................... 10 

Resonemang kring kvalitetsbedömning  ........................................................................... 10 

1 Tekniska museets besökare ............................................................................................ 12 

2 Tillgänglighet till samlingarna ......................................................................................... 21 

3 Samlingarnas bevarande ................................................................................................ 33 

4 Kunskapsuppbyggnad ..................................................................................................... 40 

5 Tillgänglighet .................................................................................................................. 49 

6 Samverkan ...................................................................................................................... 52 

7 Tvärsektoriella perspektiv .............................................................................................. 59 

8 Sammanfattande bedömning: kvalitet av museets resultat .......................................... 68 

9 Tekniska museets medarbetare ..................................................................................... 71 

10 Organisation och arbetssätt ......................................................................................... 72 

11 Tekniska museets byggnader ....................................................................................... 74 

12 Tekniska museets miljöarbete ...................................................................................... 75 

ÅRSREDOVISNING ........................................................................................................ 77 

Förvaltningsberättelse 2017 .............................................................................................. 77 

 

  



 

3 

 

 

Sammanfattning av året som gått   
 

 

 

 

 

 

  



 

4 

Nya möten  
Under 2017 har vi skapat nya förutsättningar för att möta våra besökare och bli ett ännu 

bättre komplement till skolan. I Stockholm erbjuder Matematikträdgården och nya entrén 

precis den tilltalande lek- och lustfyllda start på besöket som vi vill ska prägla hela 

upplevelsen av museet. Det är tillgängligt, bygger på vetenskaplig grund och det väcker 

nyfikenhet. Det är bara att rulla in på Europas bästa museum för barn! 

 

Med ambitionen att göra besöket på museet ännu mer lärorikt och kul har vi fortsatt 

utveckla upplevelsen med experiment, labb och shower vilket bidrar till att vi i tilltagande 

konkurrens ökat antalet besökare med 5 procent till 314 666. Runt om i Sverige har vi i 

utökad omfattning mött vuxna och barn med mobila verksamheten, Maker Tour. I skolan, 

på bruksorter, på festivaler, i köpcentra och i utsatta områden i Storstockholm. Allt för att 

öka teknikintresset och minska den digitala klyftan i samhället. Ett arbete möjligt tack vare 

stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och våra partners Sandvik och Clas Ohlson.  

 

Året startade med en smäll då sprängarbasen Anna Krigsman invigde nya Gruvan med 

näringsministern Mikael Damberg och styrelseordförande Christer Fuglesang. En satsning 

som med Svemins hjälp ger oss förutsättningar att berätta om Sveriges tekniska och 

industriella utveckling från medeltid och in i framtiden, mineralers betydelse, och viktiga val 

vi har att göra för en hållbar värld. Miljöfrågan var också i fokus för den medialt 

uppmärksammade utställningen Out to Sea – oceaner av plast, som möjliggjordes genom 

crowdfunding. Vår insamling och utställning kring mobil tekniks betydelse för människor på 

flykt, I’m Alive, utsågs till bästa samtidsdokumentation och visades i parallell version på 

House of Sweden i Washington lagom till president Trumps installation.  

 

I höstas öppnade vår nya restaurang i samarbete med Nordrest, Pontus Frithiof och med 

E.ON som partner. Betydelsen för besöksupplevelsen går inte att underskatta. Den bidrar 

till att vi väsentligt ökat andelen mycket nöjda besökare under 2017. Flera högprofilerade 

event har genomförts där mötet mellan allmänhet, akademi, näringsliv och offentliga 

organisationer kring teman som innovation, hållbarhet och entreprenörskap, är ständigt 

närvarande. Under året belönades vi också med Swedish Arts & Business Award.  

 

Glädjande och sannolikt naturligt var IT-minister Peter Eriksson, skolminister Gustav 

Fridolin och gymnasieminister Anna Ekströms val att hålla pressträff för införande av 

programmering som obligatoriskt skolämne på Tekniska museet. Vi har under flera års tid 

byggt upp en bred kompetens i programmering med primärt fokus på skolan, men också 

med ett omfattande utbud under helger och lov. I och med Wisdome och stiftelsen Knut & 

Alice Wallenbergs jubileumsdonation kommer Tekniska museet bli en ännu tydligare resurs 

vad gäller den digitala kompetensutvecklingen i Sverige.  

 

Givet det stora behovet av tekniker och naturvetare, nu och i framtiden, är det dock 

paradoxalt och beklagligt att just Tekniska museet inte omfattas av fri entré-reformen för 

skolelever, som när den infördes 2016 resulterade i en minskning med 7 000 elevbesök. Det 

är kontraproduktivt givet samhällets utmaningar och regeringens egna strategier. 

 

Stockholm februari 2018                                                                                                                 

Peter Skogh 

Museidirektör 
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Med blicken framåt 
Genom nyfikenhet vill Tekniska museet bidra till att stimulera intresset för teknik och 

naturvetenskap redan från unga år. Genom att visa att teknik finns överallt kan vi 

avdramatisera teknikämnet och stärka barn och ungas tekniska och entreprenöriella 

självförtroende. Genom att vara en del av landets kompetensförsörjning och 

innovationskraft vill vi vara ett komplement till skolan, bidra till att överbrygga 

kunskapsklyftor och därmed minska risken för utanförskap. 

 

Tekniska museet fortsätter sitt förnyelsearbete med att utveckla och stärka rollen som Alla 

små geniers favoritställe. Vi har barn, barnfamiljer och skola som våra prioriterade 

målgrupper och utvecklar museet till en inspirerande och självklar mötesplats mellan unga 

och vuxna, teknikspecialister, näringsliv, forskare, nördar samt en nyfiken allmänhet. 

Liksom att vi utvecklat en mobil uppsökande pedagogiska verksamhet – Maker Tour för att 

nå hela landet i samarbete med region, skola, näringsliv och akademi.  

  

Förändringarna påverkar hela museets verksamhet och avspeglas i ett program för 

dokumentation, insamling och utställningar. En mer flexibel utformning av utställningar och 

koncept ger förutsättningar att enklare knyta an till aktuella teman och samhällsfrågor.  

 

I all verksamhet betonar vi vikten av samverkan med andra aktörer. Samverkan är 

formulerad som en av våra strategier och en förutsättning för att med begränsade resurser 

kunna realisera den omfattande verksamhet som museet bedriver.  

 

Museets långsiktiga mål är att tydligt uppfattas som Alla små geniers favoritställe, vara 

Sveriges bästa edutainmentupplevelse, och anses som Europas mest kreativa tekniska 

museum. När Tekniska museet fyller 100 år 2024 ska museet ha 500 000 besökare varav 

minst hälften ska vara barn och unga. Under 2018 ska det resultera i minst 45 procent 

besökare som är mycket nöjda med besöksupplevelsen, 330 000 besökare och 23 miljoner 

kronor i entréintäkter. 

 

 
Skissbild av Wisdome från ALBERT FRANCE-LANORD (A)RCHITECTS 
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Under det kommande året ska museet fortsätta utveckla entrémiljön, tillgängliggöra mer av 

samlingarna och ta position som Sveriges ”dataspelsmuseum”. Från 2019 och framåt vill vi 

också bli en plats för det som kallats ”vår tids viktigaste samtal” – det om artificiell 

intelligens och människan och maskinen. Det sker i flera satsningar. Tack vare en 

jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och bidrag från Stora Fonden 

kommer museet 2020, som del av ett nationellt initiativ, bygga en dom och nya miljöer för 

interaktivt digitalt lärande baserad på svensk världsledande visualiseringsteknik. Museet 

kommer då bli en ännu tydligare resurs för skolan.  

Tekniska museets uppdrag 
Tekniska museet har formellt uppdrag från två parter; stiftelsen i form av stadgar och 

staten i form av regleringsbrev och riktlinjer från Kulturdepartementet. Museet kan 

konstatera att dessa uppdrag sammanfaller och kompletterar varandra väl.  

 

Stiftelsens stadgar 

Museets uppgift är att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess 

grundvetenskaper samt inom industrin. Inom detta ämnesområde skall museet såväl 

bedriva och främja vetenskaplig forskning och dokumentation som utöva undervisnings- 

och upplysningsverksamhet. 

 

Museet skall särskilt 

▪ Vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina 

samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten. 

▪ Driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet och 

därigenom verka för att öka intresset och förståelsen för teknik och industriell 

utveckling och för att förklara teknikens och den industriella verksamhetens roll i 

samhällsutvecklingen. 

▪ Samarbeta med andra museer, organisationer och enskilda verksamma inom 

museets område samt hålla en sådan kompetens, att museet utgör en ledande 

kunskapskälla inom sitt ämnesområde.  

 

Redovisning till regeringen: Stiftelsen Tekniska museet ska redovisa och kommentera 

verksamhetens resultat i förhållande till riktlinjerna. Resultatredovisningen ska avse hur 

verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på kvalitet, volymer, intäkter och 

kostnader.  

 

Riktlinjer för verksamheten: Statens bidrag till Stiftelsen Tekniska museet ska användas i 

enlighet med de mål för verksamheten som anges i Stiftelsen Tekniska museets stadgar. 

 

Tillgänglighet till samlingarna: Stiftelsen Tekniska museet ska öka tillgängligheten till 

samlingarna.  

 

Samlingarnas bevarande: Stiftelsen Tekniska museet ska förbättra förutsättningarna för 

samlingarnas bevarande. 
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Kunskapsuppbyggnad: Stiftelsen Tekniska museet ska öka kunskapen inom sitt 

verksamhetsområde, bland annat genom att verka för ökad kunskap grundad på forskning 

och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. 

 

Tillgänglighet: Stiftelsen Tekniska museet ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Övriga riktlinjer 

Samarbete och samverkan med andra aktörer: Stiftelsen Tekniska museet ska samverka 

med andra aktörer för att utveckla verksamheten. I detta ingår att verka för att ideella 

organisationer och andra delar av det civila samhället involveras. Stiftelsen ska i samarbete 

med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet. 

 

Tvärsektoriella perspektiv: Stiftelsen Tekniska museet ska i sin verksamhet integrera ett 

jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt 

utbyte och samarbete. 

 

Publik: Stiftelsen Tekniska museet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om 

besöksutveckling på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar 

Myndigheten för kulturanalys lämnar. 

 

Regionalt utfall: Stiftelsen Tekniska museet ska kartlägga, kommentera och redovisa det 

regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. 

 

Medverkans- och utställningsersättning: Stiftelsen Tekniska museet ska i förekommande 

fall tillämpa gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om 

konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet). 

 

Därutöver ska Stiftelsen Tekniska museet särskilt redovisa 

▪ Den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att 

öka den unga publiken. 

▪ De åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning. 

▪ Intäkter av sponsring. 

▪ Intäkter av bidrag - vid sidan av det ordinarie årliga statliga bidraget - med 

fördelning mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ, respektive icke-

statliga bidrag. 

▪ Kostnader för hyra, inklusive uppvärmning och elektricitet. 

▪ Uppnådda resultat av samverkan med andra aktörer. 

 

Informationen om resultatet ska avse det senaste året och ska jämföras med motsvarande 

information från minst de två föregående åren. Väsentliga förändringar ska kommenteras. 
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Tekniska museets historia och nutid 
Museets historia präglar verksamheten än idag och utgör på många sätt dess DNA. I början 

av 1900-talet hade en ny yrkeskår med ingenjörer och industrialister vuxit fram i Sverige. 

Bland dem fanns en medvetenhet om en historia väl värd att dokumentera och skildra. 

Efter förebild från Deutsches Museum i München kom förslaget att starta ett svenskt 

tekniskt museum. Idén mötte entusiasm, men det kom att dröja tretton år innan Svenska 

Teknologföreningen, Kungl. Ingenjörsvetenskapakademien (IVA), Sveriges Industriförbund 

och Svenska Uppfinnareföreningen tillsammans grundade Tekniska museet vintern 1923–

1924. Museets förste chef blev Torsten Althin. Han var en pionjär på många sätt och kom 

att leda museet fram till 1962. 

 

Museets kansli inrättades i IVA:s lokaler i Stockholm. Inledningsvis var verksamheten främst 

inriktad på insamling av samtida teknik- och industrihistoriska föremål, arkivalier, böcker 

och bilder. Först 1936 stod en ny museibyggnad, ritad i modern funkisstil, färdig på norra 

Djurgården. De första utställningarna, Maskinhallen och Gruvan, öppnade för allmänheten 

två år senare. Museet, som redan hunnit samla in mer än 20 000 föremål, kunde nu inrikta 

sig på utställningar och pedagogik. Målet var att bli ett levande museum och detta har 

präglat Tekniska museet sedan dess. 

 

Tekniska museets utställningar och pedagogik kännetecknas av att besökaren ska kunna se 

hur teknik fungerar och själv prova och därmed förstå. Under 1940-talet byggdes 

permanenta utställningar om järn och stål, elektroteknik och textilindustri. Museet blev 

snabbt ett av barnens favoritmuseer. Under 1950- och 60-talen vann museet ryktbarhet 

genom det så kallade Atomariet där det gavs spektakulära naturvetenskapliga shower. 

Under denna tid kom även Uno Miltons än i dag populära modelljärnväg till museet. 

 

1970-talets Extravaganzadagar, som museet arrangerade på Gärdet i samarbete med en 

rad hobbyklubbar, utvecklades till folkfester med tiotusentals besökare. 1975 öppnade 

också Telemuseum i Norra Stallet som en självständig del av Tekniska museet. Telemuseum 

finansierades av Televerket (idag Telia Company AB) och senare även Ericsson. Detta 

museum kom att drivas parallellt med museet i cirka 30 år innan det avvecklades 2004 och 

samlingarna övertogs av Tekniska museet. 

 

Mitten av 1980-talet var en period av intensivt utställningsbyggande då inte mindre än sju 

basutställningar invigdes på fem år. Bland dem fanns Sveriges första science 

centerutställning, Teknorama, vars motto var Upptäcka, Utforska och Uppleva. Museet 

publicerade då också sin första dokumentations- och insamlingspolicy, den ambitiösa 

rapporten Adress Evigheten, som även var något av en pionjärinsats i museisverige. 

 

År 2007 invigdes Cino4, Sveriges första 4D-biograf. Under 10 års tid besökte sammanlagt 

590 568 besökare den populära biografen innan den stängdes i juni 2016. 2008 inleddes ett 

omfattande förnyelsearbete i syfte att stärka museets fokus på barn och unga. Detta kom 

att sammanfattas i en ny vision för museet; Tekniska museet – Alla små geniers 

favoritställe. I en ny programserie - Nördcaféer - bjöds allmänheten in för att presentera 

sina tekniska specialintressen. Nördcafékonceptet har hunnit få efterföljare på flera håll i 

landet och även internationellt.  
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Museet arbetar idag mindre med basutställningar och mer med tidsbegränsade 

temautställningar som belyser aktuella frågeställningar. 2012 invigdes 100 innovationer, då 

museets största satsning någonsin, i vilken svenska folket röstat fram de viktigaste 

innovationerna genom tiderna. Samma år togs ett femårigt integrerat program fram för 

dokumentation, insamling och utställningar. Programmet prioriterar ett antal 

gemensamma teman för de kommande åren och tar även fasta på områden för 

metodutveckling.  

 

I september 2015 öppnade den nya science centerutställningen MegaMind, en viktig 

milstolpe i museets genomgripande och konsekvent genomförda strategiska 

förnyelsearbete där museets vision, om att vara Alla små geniers favoritställe, tydligt 

kommer till uttryck liksom museets ambition att vara tillgängligt för alla.  

 

I oktober 2016 öppnade Digital Now, ett nytt utställningskoncept som visar den ständigt 

pågående utvecklingen inom digital teknik genom interaktiva konstupplevelser med 

svenska och internationella gästkonstnärer.  

 

2016 startade museet projektet Maker Tour, som ger barn och unga som inte bor i 

närheten av ett av Sveriges 19 fasta science centers möjlighet att delta i workshops, 

experimenterande och pedagogledda labbaktiviteter. Först ut var Kronoberg och under 

2017 har den mobila verksamheten utökats till att omfatta även Gävleborgs län. I höstas 

stod det klart att Tekniska museet, Mot nya höjder, Kronoberg och science centret 2047 i 

Borlänge får 12 miljoner kronor i stöd för projektet från Tillväxtverket och Vinnova. 

Förhoppningen är att under 2018 utveckla konceptet till att omfatta fler regioner och län.    

 

 
Skuggspel vid Atomariet på Tekniska museet år 1960. Foto: okänd 
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I september 2017 öppnade Matematikträdgården, en tematisk park som på ett lustfyllt sätt 

speglar olika aspekter av matematik, konst och natur. Fraktaler, bråkstaplar, musik-

matematik, labyrinter och algoritmer utmanar till tanke och lek med målet att göra ett av 

de svåraste skolämnena mer begripligt. Matematikträdgården är gratis och öppen för alla.  

 

I oktober 2017 invigdes nya restaurangen Tekniska by Pontus. Bakom restaurangen står 

Tekniska museet och krögaren och entreprenören Pontus Frithiof tillsammans med Thomas 

Dahlstedt, Nordrest. Restaurangen har hållbarhet, innovation och framtid som 

genomgående teman och är ett viktigt steg på vägen mot ett grönt museum.   

 

För de närmaste åren finns en omfattande utvecklingsplan där satsningen på en domteater 

och interaktiva digitala lärmiljöer särskilt bör nämnas. Under 2018 söker museet ytterligare 

medel till byggnationen och den visualiseringsteknik som gör det möjligt att förklara 

komplexa sammanhang, svårbegripliga fenomen och färdas i tid och rum till platser eller 

situationer som annars inte skulle vara möjliga – ut i universums oändlighet eller in bland 

hjärnans blixtrande synapser.    

 

Och precis som när stiftarna, idag representerade av IVA, Sveriges ingenjörer, Svenska 

uppfinnareföreningen och Svenskt näringsliv, för snart 100 år sedan bestämde sig för att 

starta Tekniska museet är kompetensförsörjningsfrågan åter i fokus. Samhället står ånyo 

inför stora utmaningar där rätt använd teknik och naturvetenskap är del av lösningen, men 

också vars tillämpning vi har behov att samtala om. Här har Tekniska museet en viktig roll i 

att inspirera barn och unga liksom vara ett komplement till skolan.    

Resultatredovisning  
 

Resonemang kring kvalitetsbedömning  
Tekniska museet ska enligt regeringens riktlinjer redovisa hur verksamhetens prestationer 

har utvecklats med avseende på kvalitet, volym, intäkter och kostnader. De kvalitativa 

aspekterna av verksamhetens resultat ska även definieras och följas upp utifrån årets 

arbete. Till stöd för arbetet har Kulturdepartementet 2015 tillhandahållit en PM ”Stöd för 

redovisning av kvalitativa aspekter av resultatet” (Ku2015/01348/LS).  

 

Museet  har i tidigare resultatredovisningar resonerat kring synen  på kvalitetsbegreppet 

och lyft fram lämpliga metoder för att göra kvalitetsbedömningar i Tekniska museets 

verksamhet. Utgångspunkten är uppdraget enligt regeringens riktlinjer och det uppdrag 

som Tekniska museet har enligt stiftelsens stadgar. Inspirerade av den danske forskaren 

Henrik Kaare Nielsen, har museet valt att betrakta kvalitetsbegreppet utifrån ett antal olika 

kategorier; Excellens, Uppmärksamhet och Ekonomi samt Reflektion och påverkan.  

 

Excellens. Hur definieras kvalitetskriterier för olika delar av verksamheten? Vilka är  

kriterierna för en god kvalitet när det rör sig om exempelvis en utställning, pedagogisk 

verksamhet eller tillgänglighet till samling? Hur väl återspeglas upprättade kriterier och 

program i den genomförda verksamheten? Till kategorin Uppmärksamhet hör uppföljning 

av nyckeltal som; besöksstatistik, geografisk och åldersmässig spridning, uppmärksamhet i 

media. Under begreppet Ekonomi utvecklas kvalitetsbedömningar utifrån finansiella 
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värden; till exempel värdet av medial publicitet omsatt i kronor. Under rubriken Reflektion 

och påverkan diskuteras vilken långsiktig effekt museets verksamhet bidrar till. Om målet är 

att öka intresset för teknik hos barn och unga, hur kan ett lyckat resultat säkerställas? 

Denna kategori av kvalitetskriterier är svårare och mer komplex att utvärdera, då den ofta 

behöver studeras över tid och i fördjupade studier.  

 

Det bör understrykas att utvärdering av kulturverksamhet och dess effekter är komplext. 

Myndigheten för kulturanalys pekar i sin rapport på faran om en institution tenderar att 

främst utvärdera sådant som är enkelt att utvärdera. Det är därmed viktigt att betona att 

kvalitet måste beskrivas utifrån en sammanvägd bedömning där flera aspekter av kvalitet 

ingår. I årets resultatredovisning redovisas hur kvalitetskriterier definierats för olika delar 

av verksamheten samt sammanfattas kapitelvis och sammantaget hur väl verksamheten 

svarat mot uppsatta kriterier och mål. Se även avsnitt 8 Sammanfattande bedömning över 

kvalitet av museets resultat.   
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1 Tekniska museets besökare 
Prestation: Tekniska museet ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan 

pedagogisk verksamhet och därigenom verka för att öka intresset samt förståelsen för 

teknik och naturvetenskap samt industriell utveckling. Museet ska också förklara teknikens 

och den industriella verksamhetens roll i samhällsutvecklingen. 

 

Definierade kvalitetskriterier för Tekniska museets besökare 

Tekniska museet genomför löpande besökarundersökningar där bland annat 

kundnöjdheten mäts. Undersökningarna har genomförts sedan 2005 och redovisas två 

gånger per år. Museet mäter också medial uppmärksamhet både i antal medieinslag och 

PR-värde. Press och sociala medier är strategiskt viktiga kommunikationskanaler för 

Tekniska museet. Museet arbetar ständigt för att öka antalet följare i  sociala medier och 

mäter grad av interaktion löpande, samt prenumererar på en bevakningstjänst för att ha 

vetskap om i vilka sammanhang museet nämns. Besök på Tekniska museets webbplatser 

mäts i antal användare. 

 

Mått på kvalitet avseende Tekniska museets besökare har utgångspunkt i: 

▪ mycket nöjda besökare  

▪ uppmärksamhet i antal medieinslag  

▪ PR-värde och analys av mediegenomslag 

▪ antal användare på museets webbplatser 

▪ statistik och analys av museets närvaro i sociala medier 

 

1.1 Besökarstatistik 

Enligt 2016 års direktiv från Myndigheten för kulturanalys, MYKA, redovisar Tekniska 

museet både besökare till kärnverksamheten och totalt antal anläggningsbesökare. Det 

innebär att besökare, som enbart kommit för att handla i butik och/eller äta i restaurangen, 

räknas med i den totala besöksstatistiken. Före 2016 har Tekniska museet inte särredovisat 

besökare till butik eller restaurang.  

 

Tekniska museet har således under 2017 haft totalt 314 666 anläggningsbesökare. I den 

statistiken ingår 308 981 besökare till kärnverksamheten och 5 685 besökare som enbart 

har besökt restaurang/butik.  

 

2017 ser museet en ökning avseende såväl totalt antal elever i museet från 45 961 elever 

till 47 096 elever samt i antalet skolvisningar som ökade med 243 visningar till 1 688 

visningar.  

 
Museets vision att vara Alla små geniers favoritställe sätter fokus på den unga målgruppen 

och andelen barn och unga besökare är en viktig parameter i museets besökarstatistik. 

2017 låg andelen besökare under 19 år kvar på 53 procent. 

 

Under året har museets årskortsförsäljning ökat med 20 procent till 7 787 årskort. Antalet 

medlemmar vid årets slut var 27 687  personer. Museets besökarundersökning visar att 83 

procent av respondenterna tror att de kommer att besöka museet igen under en 12 

månaders period. 
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Antal besökare till Tekniska museets per månad 2017 jämfört med 2016 

 

 
 

 

Besöksutvecklingen på Tekniska museet 2009 – 2017 

 

 
År 2017: 308 981 besökte museets kärnverksamhet och 5 685 besökare restaurang och/ eller butik. 
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1.1.1 Tekniska museets besökare i siffror 

 2015 2016 2017 

Totalt antal besökare 306 745 300 178             314 666 

Andel under 19 år (%) 53  53 53 

 

 2015 2016 2017 

Antal sålda årskort 4 659                  6 510                 7 787 
Under året har museet sålt 7 787 årskort vilket inneburit 27 687 medlemmar vid årets slut. 

 

Tekniska museet genomför löpande en besökarundersökning, i samarbete med ett externt 

analysföretag, för att mäta de demografiska faktorerna och kundnöjdhet. Under perioden 1 

januari 2017 till 31 december 2017 svarade totalt 540 respondenter på undersökningen. 

 2015 2016 2017 

Kön (%) * 

Man 40  40                        42 

Kvinna 60 60 58 

 

Medelålder (år) * 44 44 43 

 

I sällskap med  

barn under 15 år (%) * 

 

84 

 

87 

 

89 

 

Boendeort (%)  

Stockholms innerstad 19 22                         20 

Förort till Stockholm 52 53                         50 

Övriga Sverige 25 23                         25 

Utomlands boende 4 3 5 

 

Kundnöjdhet (%)  

– helhetsupplevelsen av besöket 

Mycket nöjda 40                                     38 42 

Nöjda  45 47 45 

Missnöjda 2 3 2 
*Ungdomar under 19 år ingår inte i svarsresultatet på grund av undersökningsmetod. 

 

En fjärdedel av museets besökare kommer från Sverige, utanför Storstockholm som 

dominerar med 70 procent av besökare. Andelen besökare bosatta utomlands ligger enligt 

museets egen besökarundersökning på 5 procent 2017. Museet har tillsammans med en 

rad andra museer upphandlat en ny besökarundersökning som kommer att implementeras 

från 1 januari 2018. Läs vidare under avsnitt 6.6 Samverkan. 
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1.1.2 Besökare till vandringsutställningar och externa program 

Under året har Tekniska museet medarrangerat vandringsutställningar och mött besökare 

på externa event. Se tabellerna nedan. 

 

Utställningar 

på andra 

platser 

Samarbetspartner Visningsorter Visnings- 

period 

Antal 

besökare 

Toy Tech Region Kronoberg Växjö t o m 23/1 

2017 

cirka 300 

I´m Alive – 

mobil teknik 

på liv och 

död 

Region Kronoberg Huseby bruk 7/9 2017 – 

pågår 

4 751 

Stories of 

Migration – 

Sweden 

beyond the 

headlines 

Svenska Institutet House of 

Sweden, 

Washington 

15/3 2017 - 

pågår 

31 587 

 

Större event 

på andra 

platser 

Samarbetspartner  Plats Datum Antal  

besökare 

SETT-mässan Sthlm Stad Kista 3-5/5 9 880 

Skola+ 
Museum= 
Sant 

Övriga museer i 

Stockholmsområdet 

Armémuseum 30/1 cirka 500 

Kultur-
festivalen 

I samarbete med 

Svenska 

Minnesförbundet och 

Strawbees  

Norrbro, 

Stockholm 

15-20/8 cirka 4 100 

Tekla-
festivalen 

KTH/Robyn Stockholm 22/4 400 

Maker Tour Clas Ohlsson, Sandvik 34 olika platser i 
landet, festivaler, 
köpcentrum, 
skolor m.m. 

Löpande 
under året 

cirka 22 000 
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Invigning av Matematikträdgården där fraktaler, labyrinter och algoritmer utmanar till tanke och lek. Foto: Anna Gerdén 
 

1.1.3 Skolbesök   

 2015 2016             2017 

Totalt antal lärare i museet 9 623     7 824 7 547 

 

Totalt antal elever i museet 52 981 45 961 47 096 

  

Antal elever i visningar 27 842 25 079 25 237 

Totalt antal visningar  1 379 1 445 1 688 

Snitt antal elever per visning 20 17 15 
 

Under året besökte 47 096 elever Tekniska museet. 25 237 av dem deltog i en pedagogledd 

verksamhet. Glädjande nog ser museet en ökning i såväl totalt antal elever i museet samt 

totalt antal skolvisningar som 2017 ökat med 243 visningar. Målet för 2018 är en fortsatt 

ökning av såväl antal elever som antal skolvisningar. Då införandet av fri entré är den 

avgörande förklaringen till tappet av elevbesök mellan 2015 till 2016 anser museet att 

införande av fri entré för skolelever vore högst rimligt då nuvarande läge är 

kontraproduktivt givet de utmaningar samhället står inför.  

 

Museet har under året utvecklat de paketerbjudanden där klasser kan komma på en 

pedagogledd workshop i halvklass medan den andra halvan av klassen genomför ett 

pedagogiskt uppdrag i MegaMind. Under 2017 fortsatte utvecklingen av Tekniska museets 

rullande science center Maker Tour som är ett sätt för  Tekniska museets att uppfylla det 

nationella uppdraget med syfte att nå ut i landet och väcka intresse för teknik och 

naturvetenskap. Läs vidare om Maker Tour under avsnitt 6.5 Regional samverkan. 
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1.2 Konferens och event             

Under året har museet haft 5 705 konferensgäster vilket är något färre än föregående år, 

vilket beror på ombyggnationen av eventrummet och restaurangen under fem månader 

vilket tillfälligt innebar en minskning i tillgänglig lokalkapacitet. Dock ökade intäkterna och 

marginalen pga flera större tillställningar under hösten. I augusti rekryterades ny 

eventansvarig med en gedigen bakgrund från eventbranschen. Under hösten genomfördes 

ett flertal större konferenser och event för olika aktörer inom näringsliv, forskning och 

utbildning liksom offentlig sektor. Bland dem kan nämnas Skapa Priset, Polhemspriset, Knut 

och Alice Wallenbergs Stiftelses 100 års jubileumsbankett, RISE Research Institute of 

Sweden, Stockholms universitet, KTH och SVT. Den innovativa miljön med möjligheter till 

både möten och aktiviteter väcker fortsatt intresse, särskilt MegaMind och utställningen 

100 innovationer är efterfrågade och bidragande orsaker till valet av Tekniska museet som 

mötesplats. Den stora satsningen på en konceptualisering kring innovation och hållbarhet 

samt totalrenovering av eventrum och ny restaurang, ”Tekniska by Pontus” under ledning 

av Pontus Frithiof, har sen öppningen den första oktober bidragit till ett ökat intresse för 

Tekniska museet som val av arena för konferenser och event.  

 

1.3 Medieinslag 

Tekniska museet har haft ett starkt genomslag i media under året. Antalet redaktionella 

medieinslag i tidningar, TV, radio och på webben landade på totalt 713 artiklar, vilket är 

museets högst uppmätta antal, med undantag för 2016 vilket till stor del kan härledas till 

utnämningen av Årets museum.  PR-värdet för året uppgick till 47,5 miljoner kronor vilket 

är en minskning med 20,5 miljoner kronor, även detta kan härledas till Årets museum som 

bidrog till kraftig ökning i 2016 års analys. Bland höjdpunkterna återfinns 

jullovsprogrammet, som samlade 38 skickliga modelljärnvägsbyggare från hela landet, och 

den turnerande Maker-bussen, som fick god regional uppmärksamhet genom bland annat 

inslag i Sveriges Radio. Lanseringen av nya restaurangen Tekniska by Pontus, som öppnade i 

oktober, samt öppningen av Matematikträdgården fick också bra spridning, den senare i 

bland annat Svenska Dagbladet. Utställningen Out to Sea genererade ett inslag i TV4:s 

nyhetsmorgon och förutom god medial spridning bör nämnas att museet valdes som plats 

när utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström 

och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson bjöd in till pressträff den 9 mars för 

att presentera regeringens förslag för digitalisering i skolan. 

 

Totalt antal artiklar (webb, print, etermedia): 

 

Mediestatistik 2015 2016 2017 Källa 

Totalt antal artiklar 

(webb/print/etermedia) 

429 785 713 Whisprgroup 

 

1.4 Webbnärvaro 

Nya tekniskamuseet.se lanserades i december 2016 och blev utnämnd till Årets turistsajt 

2017 av Internetworld. Strategin ”mobile first” visar sig vara rätt – trafiken från mobila 

enheter fortsätter att öka och landade för 2017 på drygt 57 procent. Museet har tappat 

knappt 14 procent unika besökare i statistiken för 2017 jämfört med året innan. Det har 

bland annat sin förklaring i driftstörningar hos den hostingtjänst museet använder. Sajten 
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lanserades i december 2016 och först i juni upptäcktes att webbyrån missat att lägga 

spårningskod för Google Analytics för övriga språksidor än svenska. Museet ser en stor 

ökning i statistiken sedan detta åtgärdats. En annan bidragande orsak är att trafik från 

sökmotorannonsering är avsevärt lägre än 2016 (även om den trafiken nu har högre kvalitet 

– besökarna stannar längre på sajten). Övrig statistik visar på bättre upplevelser i fler avslut 

och lägre avvisningsfrekvens. 

 

Webbstatistik 2015 2016 2017 Källa 

Användare – 

tekniskamuseet.se 

669 102 694 762 599 063 Google Analytics 

 

1.5 Sociala medier 

Under året har museet anlitat en extern byrå som tagit fram en sociala mediestrategi där 

ett pågående arbete med implementering pågår. Bland annat genom en contentgrupp som 

bildats med representanter från museets alla avdelningar med syfte att bidra med kunskap 

inom respektive område – allt för att fortsätta skapa intressant och engagerande innehåll 

till museets sociala kanaler. De kanaler som prioriterats mest under året är Facebook och 

Instagram, som även är de kanaler som ökat mest i antal följare och engagemangsgrad. Det 

är i dessa kanaler som museet har sin huvudmålgrupp: barnfamiljer. Det är även på 

Facebook och Instagram som museet arbetat vidare med strategisk annonsering och 

sponsrade inlägg till riktade målgrupper – något som bidragit till både ökad räckvidd och 

engagemangsgrad. 

 

 

* inklusive kontot @sthlmmakerfaire och museidirektörens Twitterkonto 
**Siffran från 2015 sjunker jämfört med tidigare år, detta beror på att museet från och med denna redovisning renodlar 

statistiken och inkluderar statistik enbart för museets officiella konto. 

 

 

 

Facebook  2015 2016                 2017                              Källa 

Facebookföljare 8 240 10 795 13 403 Facebook 

Besök från Facebook till 

tekniskamuseet.se 

12 125 13 018   19 249 Google Analytics 

Twitter 2015 2016 2017 Källa 

Twitterföljare 4 675* 5 258** 5 527 Twitter 

Besök från Twitter till 

tekniskamuseet.se 

1 138 716 347 Google Analytics 

 

Instagram 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Källa 

Instagramföljare  2 554 4 575 5 628 Iconosquare 

Besök från Instagram till 

tekniskamuseet.se 

- 134 506 Google Analytics 
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1.6 Prestationens kvalitet 

Museet har under året haft 314 666 besökare. I den statistiken ingår 5 685 besökare som 
enbart har besökt restaurang/butik (enligt MYKA:s direktiv från 2016). Tekniska museet har 
före år 2016 inte räknat besökare som enbart besökt butik och restaurang.  
 

Museet  gjorde ett bra första kvartal och antal besökare låg i linje med uppsatta mål. Efter 

ett tapp i början av sommaren hämtade museet ikapp besökssiffrorna igen när de två stora 

projekten Matematikträdgården och restaurangen Tekniska by Pontus lanserats. Årets 

rekordmånad blev november med 33 564 besökare och som positiv avslutning på året gör 

museet sitt bästa jullov någonsin med en 28 procentig ökning jämfört med föregående år!  

 

 
Brain food till alla små genier i museets nyöppnade restaurang Tekniska by Pontus! Foto: Anna Gerdén 

 

Kundnöjdheten är en viktig parameter för att mäta kvalitet – inte minst den som rör 

helhetsupplevelsen. Museet fokuserar på att mäta ”Mycket nöjda besökare” och följer den 

siffran noggrant i besökarundersökningarna. I år var andelen mycket nöjda besökare 42 

procent vilket var lägre än målsättningen om 45 procent, men ändå en klar förbättring från 

föregående år (38 procent). Respondenterna som svarat ”Mycket nöjda” eller ”Nöjda” blir 

sammantaget 87 procent vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan föregående år. 

Museet avser att arbeta ytterligare med kundnöjdhet under 2017 och har tillsatt långsiktiga 

projekt som fokuserar på kundresan respektive kvalitet i upplevelsen.  
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Av de svenska besökarna uppger 100 procent att de kommer rekommendera andra att 

besöka museet. Även om museet brukar få höga procenttal på den frågan (97 procent 

2016) har aldrig full pott uppnåtts tidigare. Under året har hela museet fokuserat på 

kvalitetshöjande åtgärder och förbättringsarbete som går i linje med att stärka varumärket 

och visionen om att bli Alla små geniers favoritställe. Museet tolkar det faktum att samtliga 

besökare uppger att de kommer rekommendera museet ihop med att andelen mycket 

nöjda besökare ökar som ett bevis på att det kvalitetshöjande arbetet givit resultat.   

 

En långsiktig strategi för museet är att stimulera till återbesök vilket bland annat görs 

genom att erbjuda förmånliga årskort. Årskortsförsäljningen har ökat markant med 20 

procent under 2017. Under 2018 kommer ett tydligare koncept och en ny paketering för 

årskort att arbetas fram. Kommunikationen kring årskort kommer att fokusera mer på 

värdebaserat innehåll och mindre på pris.  Detta arbete påbörjades under hösten 2017.  

 

Under året har museet tappat i statistiken över besökare till tekniskamuseet.se. Mycket av 

tappet kan förklaras av tekniska problem samt att sidorna med andra språk inte varit med i 

mätningen under årets första 6 månader. Detta är åtgärdat och kommer förhoppningsvis 

att synas i 2018 års statistik. Positivt är att den nya webbplatsen korades till Årets turistsajt 

2017 och mobiltrafiken fortsatte att öka. 

 

Antalet medieinslag blev även i år mycket högt även om det uppskattade PR-värdet sjönk. 

Artiklar om Tekniska by Pontus och Matematikträdgården, samt Out to Sea var tre 

lanseringar som bidrog positivt till mängden medieinslag och årets PR-värde. Maker Tour 

bidrog också i stor uträckning och genererade regional press. Orsaken till tappet (-20,5 

miljoner kronor i PR-värde) kan förklaras med att fjolårets utnämning till Årets museum 

2016 är medialt svårslaget.  

 

Arbetet med både press och sociala medier är strategiskt viktigt för museet då resurserna 

som kan läggas på traditionell marknadsföring är begränsade. Museet har under året ökat 

antal följare och engagemangsnivå i sociala medier enligt plan. Det strategiska arbetet med 

sociala medier har intensifierats och en ny social mediestrategi har tagits fram och 

implementeras. Strategin påverkar allt från interna arbetssätt till bl a frekvens, innehåll och 

mätning av nyckeltal.  

 

Museet har också fått ta emot ett flertal priser och nominerar under året. Utnämningen till  

Europas mest kreativa museum för barn genom priset Children in the Museums Award, ser 

vi som ett starkt kvitto på att vi lyckats väl med vårt långsiktiga förändringsarbete och att 

leva vår vision om att vara Alla små geniers favoritställe.   

 

Museets samlade bedömning är att många insatser har gjorts under året för att öka antalet 

besökare och att Tekniska museet har väl uppfyllt uppsatta mål.  
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2 Tillgänglighet till samlingarna 
Prestation: Tekniska museet ska öka tillgängligheten till samlingarna. 

 

2.1 Beskrivning av prestationen 

Tekniska museets samlingar tillgängliggörs genom museets egna utställningar och genom 

utlån till andra museer, för forskare, i digitala kanaler, programverksamhet, pedagogisk 

verksamhet, publikationer och föredrag. Digitalisering och ökad digital tillgänglighet är den 

högst prioriterade insatsen för att nå ut med  museets samlingar. Genom uppsökande 

verksamhet som vandringsutställningar, webbsända aktiviteter och utlånade föremål ökar 

museets närvaro nationellt och internationellt.  

 

Målet är att så många som möjligt ska ta del av och använda museets samlingar, såväl 

digitalt som fysiskt. Under 2017 hade Tekniska museet 314 666 besökare till utställningar, 

program, event, butik och restaurang. Därutöver har flera hundratusen besökare tagit del 

av museets verksamhet på andra platser utanför museet. Antalet användare via digitala 

kanaler och sociala medier har ökat markant, framförallt via den nya webbportalen 

DigitaltMuseum som hade 456 367 sidvisningar under 2017. 

 

Definierade kvalitetskriterier för tillgänglighet till samlingarna 

För samlingarna varierar kvalitetskriterierna beroende på vilken typ av samling som avses; 

föremål, bilder, böcker, arkivalier.  

 

Grundläggande kvalitetskriterier och långsiktiga mål: 

▪ samlingarna ska visas i museet men även på andra platser runt om i landet 

▪ samlingarna ska vara digitalt beskrivna och ordnade i databas 

▪ så stor del av samlingarna som möjligt ska vara digitalt publicerade med någon 

form av digital avbildning samt korrekt och fyllig metadata  

▪ samlingarna ska vara tillgängliga via så många digitala kanaler och olika gränssnitt 

som möjligt 

▪ databaserna ska vara tillgängliga på internet  

▪ upphovsrättsliga regler ska vara deklarerade och beaktade 

  

Även ett antal utställningskriterier har tagits fram. Museets utställningar ska: 

▪ följa det femåriga programmet för dokumentation, insamling och utställningar 

▪ bidra till att bredda teknikbegreppet 

▪ vända sig till barn och unga i enlighet med att museet ska vara Alla små geniers 

favoritställe 

▪ attrahera både flickor, pojkar och de som inte könsdefinierar sig 

▪ erbjuda en hög grad av tillgänglighet och fakta på flera nivåer  

▪ inbjuda till interaktivitet och medskapande 

 

2.2 Samlingarna 

Samlingarna består av cirka 54 000 föremål, 1 100 hyllmeter arkivhandlingar, 200 000 

ritningar, 400 filmer, 800 ljudband, 700 videokassetter i olika format, 800 000 fotografier 

och 40 000 böcker. 
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Digital tillgänglighet 

Tekniska museet har en digitaliseringsplan för perioden 2016–2018, som beskriver museets 

övergripande prioriteringar, strategier och policyer. Där framgår Tekniska museets 

målsättning att arbeta kvalitativt och effektivt med digitalisering genom medvetna 

prioriteringar, istället för att digitalisera och publicera samlingen i sin helhet. Museets 

samlingar ska dock finnas förtecknade med korrekt och relevant metadata, helst även i 

digitala register för mesta möjliga sökbarhet. Alla nyförvärv registreras i museets 

förvaltningssystem Primus. Ett kontinuerligt arbete pågår även med att kvalitetshöja 

metadata samt komplettera äldre material med information och digitala resurser.  

 

Under 2017 har all digitalisering av museets samlingar skett i enlighet med museets 

digitaliseringsplan och utifrån de prioriteringar som formulerats; efterfrågan (ofta 

efterfrågat av allmänheten/skolan), nyförvärv (för snabb tillgänglighet), rariteter (unicitet), 

bevarande (ömtåligt) och aktualitet (belyser samtidsfråga). 

 

Särskilda digitaliseringsinsatser har även gjorts, på utvalda delar av samlingarna, inom 

forskningsprojektet Digitala modeller där målet är att utforska den digitala teknikens 

specificitet och potential som brygga mellan forskning, minnesinstitution och besökare. Se 

även avsnitt 4.5 Digitala modeller. Under 2017 har museets samlingar kompletterats med 

nya typer av digitala resurser som maskinläsbara texter (OCR) och 3D-objekt. I samband 

med detta har museet även, tillsammans med KulturIT, utvecklat möjligheten att visa 3D-

objekt på DigitaltMuseum genom inbäddning från Sketchfab (oberoende plattform för 

3D/VR). Förhoppningen är att under kommande år fortsätta arbetet med att skapa och visa 

museets samlingar som 3D/VR-upplevelser och även utveckla en modul för långsiktig 

lagring av 3D-filer i Primus.  

 

Tekniska museets samlingar publiceras genom DigitaltMuseum, Primus webbgränssnitt för 

sökning i samlingarna, där användarna har möjlighet att kommentera och skicka förslag på 

rättelser, vilka blir granskade och löpande införda i förvaltningssystemet av museets 

medarbetare. Genom DigitaltMuseum är museets samlingar sökbara tillsammans med 

samlingar från 248 andra museer. Liksom tidigare laddas museets samlingsdata upp till K-

Samsök och vidare till Europeana. Andra externa plattformar där Tekniska museets 

samlingar tillgängliggörs är Sketchfab, Flickr och Wikimedia commons. Museet arbetar även 

med att länka informationen t ex till LIBRIS och Wikipedia för att öka tillgängligheten för 

alla användare. 

 

De historiska bilder som Tekniska museet tillgängliggör via DigitaltMuseum har fria licenser. 

De kan laddas ner direkt av användare i det format som de är lagrade. Museet och fotograf 

ska anges vid användning. Tillgängliggörandet har lett till efterfrågan på bilder i annan 

upplösning och museet får regelbundet bildbeställningar. Museets bilder har fått ny 

spridning nationellt och internationellt och har förekommit i press, television och i 

publikationer.  
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Tack vare projektet Digitala modeller är nu alla modeller ur Polhems mekaniska alfabet digitaliserade i 3D- format och 

publicerade på Sketchfab. Foto: Anna Gerdén 

 

Under året har Tekniska museet använt KulturNav som källa för auktoriteter i databasen. 

Det innebär att museets samlingar knyts samman med andra samlingar t ex genom register 

över fotografer som kan finnas representerade på många håll. Museet har också lagt in 

definitioner (auktoriteter) om svenska uppfinnare och om gruvor och bruk i KulturNav. Den 

här typen av gemensamma data gör det lättare att söka i flera samlingar via t ex 

DigitaltMuseum. KulturNavsinformationen utgör också värdefulla biografier över personer 

och företag i DigitaltMuseum för våra besökare. 

 

I samverkan med övriga centralmuseer fortsatte Tekniska museet att samarbeta med 

Wikimedia Sverige för att sprida kunskap om museernas samlingar till en bred publik. 

Wikipedia är idag det mest använda sättet att snabbt få information och utgör därför en 

viktig plattform för tillgängliggörande och spridande av kunskap och samlingar, inte minst 

bland yngre. Medarbetare har deltagit i skrivstugor arrangerade av andra museer bland 

annat vid Wikiskrivstugan Art+Feminism som Livrustkammaren arrangerade. Ett urval bilder 

(cirka 600) ur museets samlingar har valts ut för att tillgängliggöras via Wikimedia 

Commons som Public domain. Dessa bilder kan sedan illustrera artiklar på Wikipedia och 

användas fritt. Samarbete har även skett inom ramen för den pedagogiska verksamheten. 

 

Förutom att löpande tillgängliggöra nya föremål i samlingen har museet under året fortsatt 

satsningen på digitalisering och tillgängliggörande av fotografier. I samarbete med 

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skannades drygt 1 700 analoga bilder. Urvalet 

digitaliserade bilder utgörs av ett tvärsnitt fotografier från olika arkiv för att visa exempel ur 

samlingarna. Fotografierna är tillgängliga via DigitaltMuseum, Europeana och i urval även 

på Flickr och Wikimedia Commons. Liksom föregående år har museets bilder publicerats på 

Flickr; ett album i samband med museets Megahelg Mode, två album i samband med 

öppningen av museets nya restaurang, ett album om bygget av tunnelbanan Paris Metro 

samt ett urval bilder från museets sista årsbok "Att se världen. Svensk fotografi under 175 
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år". Totalt har 508 nya bilder publicerats på Flickr, vilket innebär att det vid årets slut finns 

mer än 7 500 fotografier från museets samlingar tillgängliggjorda där. 

 

Arkiven förtecknas på arkiv-, serie- och volymnivå i arkivdatabasen Klara. 

Arkivförteckningarna tillgängliggörs sedan via ett webbgränssnitt i Klara. Digitaliserat 

arkivmaterial publiceras på DigitaltMuseum, med länk från Klara.  

 

Tekniska museets bibliotekssamling är genom systemet Mikromarc tillgänglig via museets 

webbsida och via Libris. Under 2017 gjordes drygt 204 628 sökningar i bibliotekssamlingen 

av 10 919 unika besökare. 27 452 biblioteksposter finns tillgängliga på webben. 

 

Bildförmedling och arkivpedagogik  

Bilder kan laddas ned som högupplösta via DigitaltMuseum men bilder förmedlas/beställs 

även via museets bildförmedling. Under 2017 har totalt 13 159 bilder laddats ned, 

förmedlats/beställts varav 88 bilder via bildbeställningar. Exempel på bildbeställningar från 

utlandet:  

▪ Till USA – En bild, med motiv från omkring 1900, beställs för publicering i en bok 

om fiske. 

▪ Till Frankrike – Bild på Beryl Markham, från omkring 1930, för en TV-produktion om 

Karen Blixen. 

▪ Till Grekland – En bild att användas som forskningsmaterial för att studera floden 

Ilisos före 1896. 

 
Ett nytt sätt att använda museets bildsamling kom till under året via de 

förmedlingsprodukter till museets butik som togs fram i form av brickor och glasunderlägg 

med motiv från samlingarna. 

Arbetet med arkivpedagogik har fortsatt med ett gott resultat under året, bland annat  

genom visningar av arkivet för pensionärsgrupper både med och utan barnbarn. På 

Internationella kvinnodagen hölls öppet hus i arkivet för att berätta om kvinnor ur 

teknikhistorien – kvinnliga piloter, telefonister, forskare. Även under MegaHelg Mode var 

arkivet och magasin öppna då besökarna fick ta del av fotografier, arkivhandlingar och 

föremål från textil- och modebranschens historia. Under våren pågick ett samarbete med B-

kursen i etnologi på Södertörns högskola som skrev B-uppsats på temat arbetsliv. Då hade 

arkivet extraöppet flera dagar i veckan för studenterna. Totalt har det kommit 922 personer 

för att besöka arkivet.  

 
Utställda och utlånade föremål 

Tekniska museets samlingar tillgängliggörs såväl inom den egna verksamhetens 

utställningar och programverksamhet som genom utlån till andra kulturarvsinstitutioner. 

Under året har totalt 1 685 föremål visats i museets utställningar och programverksamhet 

som Megahelger. 

 

Museet är generöst gällande utlån och för Tekniska museet är det en ambition att kunna 

visa samlingarna även utanför museets väggar, gärna med geografisk spridning. Exempel på 

platser där museets samlingar visats under året är Artipelag i Stockholm, Volvo museum i 

Göteborg, Föreningen Loosgruvan i Hälsingland, Autoseum i Simrishamn och Scania museet 

i Södertälje. 
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Tekniska museets samlingar har även visats i olika internationella sammanhang, bland 

annat visades en personbil, De Dion-Bouton från 1901, i England under hösten. Bilen ingår i 

Tekniska museets handling collection och kördes vid London-Brightonloppet där tusentals 

besökare kunde se bilen. Museet har även under en tid lånat ut en elektronrörsförstärkare 

Liebentube till University of Electro-Communications Museum i Japan där föremålet varit en 

populär attraktion. Lånet avslutades under november i år och det unika föremålet överläts 

helt till UEC Museum där det fortsatt kommer att kunna visas för allmänheten. Vidare visas 

ett flertal kullager ur Tekniska museets samlingar i en basutställning om Europas historia på 

Europa parlamentets House of European History i Bryssel.  

 

 
Bilen De Dion-Bouton från 1901 från museets samlingar visades i England under året. Foto: Peter Häll 

 

2.3 Utställningarna 

Tekniska museet har ett brett och varierat utbud av utställningar, som utifrån olika 

perspektiv och ingångar, behandlar teknik, naturvetenskap och teknikhistoria. Det 

övergripande målet är att skapa en rolig, intresseväckande och lärande upplevelse för 

museets prioriterade målgrupper barnfamiljer och skola. 

 

Under året har planering och projektering för nya utställningar pågått som ett led i att 

utveckla museet till Alla små geniers favoritställe. Play beyond Play är Tekniska museets 

nya dataspelssatsning – en totalupplevelse med spelstationer, fantasifulla spelmiljöer, 

workshops och labb som kommer att öppna i två etapper under 2018. 
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Under 2017 har museet visat 23 utställningar av vilka 11 har varit tillfälliga. Museet 

erbjuder även utställningar på andra platser.  

 

 
Invigning av utställningen Out to Sea och Digital Now #2: “SIKU – Det sista isberget”. Foto: Anna Gerdén 

 

Utställningar under året 

 

Tillfälliga 

utställningar på 

museet 
Beskrivning 

Visad del av året 

I´m Alive - mobil 

teknik på liv och död 

Om betydelsen av smartphones och mobilt internet för 

människor på flykt 

t o m augusti 

Det stora 

experimentet 

Upplev miljöerna och testa experiment från Viaplays 

julkalender Det stora experimentet. 

t o m juni 

Winter Games Här ges möjlighet att pröva på olika vintersporter och lära sig 

mer om den naturvetenskap och teknik som ryms i de olika 

grenarna. 

februari - 

december 

Out to Sea – oceaner 

av plast 

En utställning som berättar om hur det ser ut idag med de 

enorma mängder plast som hamnar i haven och på 

stränderna, bakgrunden till problemet och vad vi kan göra åt 

det. 

mars - juni 

Kärnkraft som 

kulturarv - Ågesta 

kraftvärmeverk 

Fotoutställning från museets tidigare dokumentation av 

Ågesta kraftvärmeverk, Sveriges första kommersiella 

kärnkraftverk 

september 
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Att se Världen. Den 

fotograferande 

människan 

Utställningen bygger på museets sista årsbok ”Att se 

världen. Svensk fotografi under 175 år”. Här visas ett urval 

av fotosamlingarna, allt ifrån kameror och övrig utrustning 

till bilder från olika tider. 

oktober - 

december 

100 % kamp – 

Sveriges historia 

Miniutställning som berättar om ett urval av 

människokamper i Sverige. Utställningen har tagits fram i 

samarbete mellan CEMFOR-Centrum för mångvetenskaplig 

forskning om rasism, Uppsala universitet, Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek och Västmanlands läns museum. 

 

november - 

december 

Digital Now #1 

Interaktiva 

konstupplevelser 

”Omnis Interactive” av den franske New media konstnären 

Mathieu Le Sourd (MAOTIK) som skapade ett rum fyllt av 

projektioner som besökaren själv påverkade med sina 

rörelser. 

januari - februari 

Digital Now #2 

Interaktiva 

konstupplevelser 

“SIKU – Det sista isberget” av Synthestruct, Ida Long & Idun, 

är en interaktiv, audiovisuell upplevelse som berättar om hur 

jordens havsis smälter till följd av klimatförändringar. 

mars - maj 

Digital Now #3 

Interaktiva 

konstupplevelser 

”Simone Says” om Artificiell Intelligens. Simone, eller på 

programmeringsspråk – SIM.ONE är namnet på det digitala 

ansikte som blickar ut över museibesökarna och uppmanar 

dem att göra som hon vill. Samarbete med Forskning.se 

augusti - 

november 

Augmented Reality – 
vandra med en 
dinosaurie, astronaut 
eller robot 

På den digitala scenen i 100 innovationer vandrar 

dinosaurier, robotar och astronauter omkring. De syns inte i 

verkligheten, men på en jättelik projicerad spegelbild står 

du plötsligt öga mot öga med en Tyrannosaurus eller får 

sällskap av en rymdfarare på en tyngdlös promenad. 

februari - 

augusti 

samt 

november - 

december 

   

Utställningar på 

museet 

Beskrivning Visad del av året 

Matematikträdgården En allmän lekpark som omfattar hela området framför 

Tekniska museets huvudbyggnad. Innehåller ett 20-tal 

lekredskap som på ett lustfyllt sätt speglar olika aspekter av 

matematik, konst och natur. Inkluderar ett pedagogiskt 

material som tagits fram i samarbete med Natur & Kultur. 

september - 

december 

Christopher Polhem – 

tillbaka till framtiden 

Polhem som ung med ledorden rörelse, tvärvetenskap, 

lekfullhet, konst och framtidstro. 

hela året 

Christer Fuglesang – 

10 år i rymden 

10 utställda föremål som varit i rymden eller har anknytning 

till rymden. 

hela året 

MegaMind Ett interaktivt science center där idéerna och hjärnans 

kreativa förmågor står i fokus. 

hela året 

Gruvan Om gruvhantering från äldsta tid fram till nutiden. återinvigning i 

februari - 

december 

LM Ericssons 

minnesrum 

Lars Magnus Ericssons magnifika styrelserum från 1903. hela året 
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Modelljärnvägen Uno Miltons unika modelljärnväg med 50 meter räls och ett 

naturtroget landskap. 

hela året 

100 innovationer De viktigaste innovationerna enligt svenska folket. hela året 

SKØTM – 

amatörradiostation 

Amatörradio och demonstration av hur en genomför 

radiotrafik med olika trafiksätt. 

hela året 

Slussen i Stockholm Historien kring Slussen, om Stockholms stads planer på en ny 

trafiklösning som de nu börjat bygga. 

hela året 

Spelet om energin Utställning i form av ett spel med klimatet som insats. hela året 

Teknoleket Här kan de allra yngsta barnen leka och lära om mekanik, 

ljud, ljus och tid. 

hela året 

 

 

2.3.2 Utställningar på andra platser 

I´m Alive – mobil teknik på liv och död  

Utställningen I´m Alive – mobil teknik på liv och död om betydelsen av Smartphones och 

mobil teknik för människor på flykt producerades av museet 2016. Efter 

utställningsperioden på museet har utställningen, från och med 1 september visats på 

Huseby bruk i Kronobergs län inom satsningen Teknik då, nu och imorgon.  

 

I´m Alive – mobil teknik på liv och död - parallell version  

Från och med mars 2017 har en parallell version av utställningen I´m Alive-mobil teknik på 

liv och död visats på House of Sweden i Washington inom ramen för utställningen Stories of 

Migration – Sweden Beyond the Headlines. 

 

Hjärnkraft på Citykonferensen  

I samarbete med Sveriges Ingenjörer lyfter Tekniska museet fram kreativitet och 

innovationer i en utställning kallad Hjärnkraft. Utställningen är en hyllning till den kreativa 

hjärnan och flera namnkunniga svenska innovationer, som mobilen, pacemakern, kylskåpet 

och propellern har fått ge namn åt mötesrummen i Ingenjörshuset/Citykonferensen. I 

restaurangen lyfts fotografier av kluriga föremål ur Tekniska museets samlingar fram.  

 

Toy tech 

- Utställning och mini-Makerspace 

Toy Tech är en vandringsutställning med världens leksaker och en verkstad (makerspace), 

där besökarna får undersöka och bygga leksaker som de sedan får ta med sig hem. 

Utställningen har under året visats i Växjö. 

 

Se även avsnitt 1.1.2 besök till vandringsutställningar. 
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Volymer inom prestationen  

Samlingarna på webben 2015 2016 2017 

Totalt antal bilder publicerade på 

DigitaltMuseum 

- 72 695* 81 080 

Varav antal poster (föremål) 

publicerade med bild på webben  

45 543 45 662 46 049 

Varav antal bildposter (arkiv) 

publicerade med bild på webben  

102 338 26 456** 31 947 

Varav antal bildposter 

(institutionens egenproducerade) 

publicerade med bild på webben 

- 577 3 084 

Antal förmedlade/nedladdade 

bilder 

137 7 858 13 159 

Antal sidvisningar Tekniska 

museets samlingar på 

webben/DigitaltMuseum 

- 111 520 456 367 

*Värdet för 2016 har korrigerats. 

**Antalet bildposter i redovisningen förändrades från 2016 i och med byte till samlingsdatabasen Primus och 

tillgängliggörande via DigitaltMuseum. 

 

Besök till samlingarna 2015 2016 2017 

Antal besökare i samlingarna 189 715 927 

Antal framplockade föremål totalt 

Arkivkapslar 

Böcker och tidskrifter 

Föremål 

626 

- 

- 

- 

850 

482 

80  

 288 

957 

615 

42 

 300 

Antal besvarade förfrågningar om 

samlingarna 

295 269 974 

 

Utlånade objekt 2015 2016 2017 

Antal  
utlån/depositioner, ärenden 

- 161 150 

Antal  

utlånade/deponerade objekt  

513 551 515 

 

 

2.4 Prestationens kvalitet  

Under 2017 visades 1 685 föremål vilket motsvarar 3,1 procent av museets egna samlingar. 

Det är en ökning jämfört med 2016 då 1 231 objekt ställdes ut, vilket då motsvarade 2,3 

procent av föremålssamlingen. Ökningen är en följd av Tekniska museets strategi att förtäta 

med föremål och arkivhandlingar i museets publika lokaler. Arbetet med att visa fler objekt 

ur samlingarna fortsätter med en långsiktig ambition att 5 procent av samlingarna ska visas 

i museets publika ytor.  
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Museet lånar ut föremål till andra museer och kulturarvsinstitutioner. Under året lånade 

museet ut 84 föremål till 18 nya låntagare. Tillsammans med de pågående utlånen och 

långtidsdepositioner från tidigare år visas nu 515 föremål ur samlingarna på andra platser i 

Sverige samt internationellt. Jämfört med 2016 har antalet utlånade föremål minskat något 

vilket delvis beror på arbetet med reglering av äldre depositioner.  

 

Under 2017 har tillgängligheten till samlingarna via DigitaltMuseum påverkats positivt av 

efterarbetet med övergången till samlingsdatabasen Primus. Samarbetet kring 

gemensamma auktoriteter leder till en ökad professionalisering och samsyn kring hur 

museernas samlingar tillgängliggörs och används. Objekten, som visas på DigitaltMuseum, 

skördas även till K-samsök och vidare till Europeana med sina högupplösta bilder vilket gör 

dem användbara långt utanför Sveriges gränser. Museets objekt, både bilder och föremål, 

når långt genom DigitaltMuseum. Under 2017 hade museet 456 367 bildvisningar varav 230 

460 visningar av bildobjekt och 225 907 visningar av föremålsobjekt. Motsvarande 

totalsumma var 111 520 under 2016. Dock går det inte att jämföra på ett rättvist sätt då 

museet öppnade upp DigitaltMuseum först i april 2016. 

 

 
Meterstort  fotografi från 1878, Gösta Flormans ateljé. Framställt i förstoringsapparat med lins som 

fångade upp solstrålar för exponering. Foto: Emma Fredriksson 
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Under året har antalet bilder som finns digitalt tillgängliga ökat med 8 385 bilder. Det är 

bland annat bilder tagna av fotografer som har varit anställda vid museet, som nu har 

publicerats. Innan detta kunde ske behövde upphovsrättsfrågan lösas. Museets bilder kan 

laddas ned med så fria licenser som möjligt, vilket har gjort att de sprids i en allt större 

omfattning än någonsin tidigare. Under 2017 förmedlades totalt 13 159 bilder att jämföra 

med 7 858 året innan.  

 

Genom att museet numera sprider sina samlingar digitalt på fler plattformar ökar också 

kännedomen. Det syns till exempel genom den ökade frågefrekvensen. Till museets 

funktionsmejl med namnet samlingsinfo har det inkommit 974 förfrågningar vilket är en 

ökning med 262 procent. Under 2016 fick museet 269 förfrågningar.  

 

Det aktiva arbetet med arkivpedagogiken som påbörjades 2016 har gjort att antalet 
besökare har fortsatt att öka markant. Under 2017 ökade besöksantalet med 30 procent i 
jämförelse med 2016.  
 

Museet har under året fortsatt att planera verksamheten utifrån det museiövergripande 

programmet för dokumentation, insamling och utställningar vilket innebär att förvärv, 

digitaliseringssatsningar och digitalt tillgängliggörande av samlingarna i större utsträckning 

går hand i hand med publik verksamhet. Detta effektiviserar verksamheten, innebär bättre 

genomslag och resursanvändning då satsningarna sinsemellan stärker varandra, skapar 

mervärde och spinoff-effekter. I koordination med utställningsprojektet Play beyond Play 

har forskningsprojektet Dataspelens världar arbetat med föremålsförvärv som berikar 

museets samlingar av spelrelaterade föremål, samt kommer att användas i utställningen. 

Vidare har museets forskningssamordnare tillsammans med projektets forskare arbetat 

med att föra in forskningsresultat i utställningen, faktagranskat samt genomfört 

bedömningar och utlåtanden kring utställningsarbetet. 

 

Tekniska museet arbetar sedan länge utifrån att förstärka museet som Alla små geniers 

favoritställe. Nya utställningar, program och aktiviteter planeras utifrån att erbjuda 

besökare spännande, lärande aktiviteter som stimulerar intresset för museets område. 

Under året har antalet utställningar som visats ökat från 18 stycken 2016 till totalt 23 

visade utställningar 2017.  

 

Museet arbetar ständigt med att utveckla upplevelsen för besökarna. Det kan ske genom 

både revideringar av befintliga utställningar och helt nya attraktioner. Exempel på 

revidering av en befintlig utställning som gjorts under året är Gruvan, museets äldsta 

utställning från 1938, som både har rustats upp och byggts om. Den äldre gruvgången har 

renoverats och bland annat försetts med ny ljud- och ljusteknik. För att ge en föreställning 

om hur en modern gruva ser ut har två nya utställningsrum byggts. I den nya delen finns 

bland annat en borrsimulator och ett modernt kontrollrum där besökare kan lära sig om 

modern gruvbrytning och geologi. Utställningen handlar om gruvor igår, idag och i 

framtiden och det behov av metaller som vi haft, har och kommer att ha i samhället. Den 

nya Gruvan ska uppmuntra till en diskussion om för och nackdelar med gruvindustrin 

utifrån frågeställningar kring bland annat behov av mineraler, klimat, miljö, 

markanvändning och globalisering. Utställningen har finansierats med medel från Swemin 

och dess medlemsföretag. 
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Exempel på en helt ny attraktion är Matematikträdgården, som är en allmän lekpark, som 

omfattar hela området framför Tekniska museet huvudbyggnad. Den tematiska parken 

innehåller ett 20-tal lekredskap som på ett lustfyllt sätt speglar olika aspekter av 

matematik, konst och natur. Här finns bland annat en rutschbana i form av en 

nautilussnäcka, ett klätternät i form av en oktogon, labyrinter, hoppkullar och hagar för 

sifferlek. Framför museets huvudentré har en sluttande ramp byggts som möjliggör en 

bekväm inpassering till museet vilket också är en tillgänglighetsanpassning. I anslutning till 

Matematikträdgården har ett omfattande pedagogiskt material tagits fram i samarbete 

med läromedelsföretaget Natur & kultur. Våren 2018 kommer ytterligare en etapp att 

färdigställas av Matematikträdgården, Samuel Owens park, med servering och planteringar.  

 

Bedömningen är att museet väl möter de kvalitets, tillgänglighets- och interaktionskrav som 

museet ställer inom utställningsverksamheten.  

 

Den samlade bedömningen är att museet gjort stora insatser för att öka tillgängligheten till 

samlingarna och kulturarvet under året och att Tekniska museet väl uppfyllt uppsatta mål. 
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3 Samlingarnas bevarande 
Prestation: Tekniska museet ska förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande. 

 

3.2 Beskrivning av prestationen 

Museet arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för samlingarnas 

bevarande utifrån gällande förvaltningsplan. Planen ska vara genomgången och uppdaterad 

senast oktober varje år. De brister som upptäckts kan då tas med i kommande års 

planering. Enligt stiftelsens stadgar ska museet vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta 

samlingarna och genom nyförvärv berika samlingarna och hålla dem tillgängliga för 

allmänheten.  

 

Förvaringen utgör grunden för samlingarnas bevarande. Magasin och arkivlokaler är också 

basen för all hantering av objekt. Därför är det särskilt viktigt att dessa är korrekt 

utformade för både förvaring och hantering.  

 

Definierade kvalitetskriterier för samlingarnas bevarande:  

▪ samlingarna ska vara registrerade och i så hög grad som möjligt digitalt registrerade 

▪ samlingarna ska vara förvarade i ändamålsenliga magasin (yta/klimat) 

▪ rutiner för hur samlingarna tas om hand ska beskrivas i en förvaltningsplan 

▪ utställda och utlånade föremål ska vara skyddsklassificerade 

▪ en plan för förebyggande föremålsvård ska finnas 

 

När det gäller nyförvärv är kvalitetskriterier att dessa: 

▪ följer kriterierna i museets policy för insamling, dokumentation och gallring 

▪ följer prioriteringarna i programmet för dokumentation, insamling och utställningar 

▪ representerar mångfald, genusperspektiv och nationell och regional spridning 

 

3.2 Föremålssamling 

Tekniska museets övergripande mål är att bedriva en kvalitativ, hållbar och långsiktig 

samlingsförvaltning. Arbetet med samlingarnas bevarande omfattar hela museets bestånd 

d v s alla objekt som museets ansvarar för, även inlånade objekt, och innebär att alla objekt 

ska hanteras enligt vedertagna standarder för god samlingsförvaltning.  

 

Tekniska museet har som mål, liksom flertalet andra museer, att följa Spectrum, den 

internationella standarden för samlingsförvaltning. Under 2017 har Tekniska museet 

fortsatt arbetet med att anpassa museets förvaltningsplan till Spectrum. Uppdatering och 

implementering av nya rutiner har under året skett utifrån de, enligt Spectrum, primära 

rutinerna. Särskilt fokus har legat på hantering av lån och förvärv, vilka är komplexa och 

centrala delar i museets verksamhet ur såväl ett bevarande – som tillgänglighetsperspektiv. 

En del i arbetet har även inneburit samverkan med andra minnesinstitutioner för att skapa 

en ökad standardisering av samlingsförvaltning och en större samsyn inom sektorn. 

Arbetet med samlingarnas bevarande innebär förutom utveckling och implementering av 

en strategisk och standardiserad förvaltningsplan praktiska insatser. Löpande arbete sker i 

form av bevakning av klimat och säkerhet, hålla placeringar uppdaterade, rengöring och 

förbyggande konserveringsinsatser samt praktisk och administrativ hantering av in-och 

utlån etc. 
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I museets externa anläggning har det under hösten installerats en ny klimatanläggning för 

att säkra kvalitén på det långsiktiga bevarandet. En förstudie kring långsiktigt bevarande av 

museets samlingar, dess säkerhet inkluderande en magasinsöversikt har inletts under 

hösten och arbetet planeras fortsätta under 2018.  

Arbetet med sanering av de magasin, där mögelangrepp upptäcktes årsskiftet 2011/2012, 

har löpt på även under 2017. Uppskattningsvis är fyra femtedelar av det totala antalet 

föremål och hyllor, som kräver rengöring nu, åtgärdade enligt den saneringsplan som togs 

fram under 2014. Föremålen har även vid behov kompletterats med foto och metadata. 

Tre större konserveringsinsatser har gjorts under 2017. I samband med att museets nya 

restaurang öppnade åtgärdades 83 föremål av konservator. För boken "Att se världen. 

Svenskt fotografi under 175 år" åtgärdades 147 föremål och ytterligare 67 rengjordes inför 

utställningen "Att se världen. Den fotograferande människan". Museet har haft en 

konservatorspraktikant från institutionen för kulturvård i Göteborg som främst arbetat med 

rengöring av föremål. Cirka 4 000 föremål har då rengjorts och fått uppdaterade metadata.  

 

Under 2017 har museet fortsatt arbetet med reglering av äldre depositioner utifrån målet 

att på sikt se över och göra om alla depositioner (ut) till lån för att på så sätt skapa bättre 

kontroll över beståndet. I samband med regleringarna sker en uppdatering av alla avtal 

med aktuella kontaktuppgifter och villkor. Inspektionsresor över hela landet har skett för 

att säkerställa att utlånade föremål hanteras enligt de överenskommelser som finns mellan 

Tekniska museet och låntagare.  

 

Antal nytagna föremålsbilder som lagts in i databasen Primus är 1 167. Antal 

accessionsnummer som fotograferats under 2017 är 767 stycken, av dessa är 254 

nyförvärv. Nya utställningar har dokumenterats med cirka 40 bilder. 

 

3.3 Bildsamling 

Museet fortsätter satsningen på att bevara, digitalisera och tillgängliggöra fotografier ur 

bildsamlingarna. Under de senaste åren har ett tvärsnittsurval av analoga bilder ur museets 

arkiv valts ut för digitalisering, dessa fotografier skannas av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. 

Under 2017 har ca 1 700 bilder skickats till Kiruna och kommit åter t ex ett större antal 

frimärken ur Gösta Bodmans samling. Dessutom ett urval ur andra samlingar som till 

exempel arkivhandlingar och tryck från Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897. De 

analoga bilder som skannats ompaketeras i syrafria kartonger med syrafria mellanlägg och 

placeras i museets, för fotografi anpassade, klimatarkiv. Tillvägagångssättet innebär ett i 

dubbelt avseende förbättrat bevarande digitalt och fysiskt. 

 

Under 2017 har fortsatt fokus i klimatarkivet legat på uppordning av bildmaterial. 

Bearbetning av bildposter i Primus har gjorts under året men ännu har inga bilder blivit 

webbpublicerade, därför återfinns inga bildposter i statistiken nedan. 

Bilder blir kommenterade via DigitaltMuseum. Det är användare som vill meddela museet 

förbättrad information eller rättelser. Detta granskas och uppdateras kontinuerligt av 

medarbetare på museet. 
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3.4 Arkiv och bibliotek 

Årets bevarande insatser i arkivet har främst kretsat kring arbetet med skanning av material 

ur Carl Sahlins bergshistoriska samling inom ramen för forskningsprojektet Digitala 

modeller. Bland annat har samtliga stämpelböcker skannats samt 108 arkivvolymer med 

blandat arkivmaterial. Inom projektet har även två arkivvolymer innehållande mycket 

ömtåliga handmålade kartor ur Carl Sahlins samling från 1600- och 1700-talet skannats. 

Efter skanningen förvaras nu materialet på ett bevarandemässigt mer fördelaktigt sätt. 

Totalt är 45 509 poster inlagda i Primus. Under 2018 kommer materialet att tillgängliggöras 

för allmänheten via DigitaltMuseum, vilket blir ett sätt att undvika skador då materialet får 

en minskad hantering och kan ses digitalt istället för att tas fram fysiskt.  

 

Vad gäller ämbetsarkivet så har inspektion av arkivvården vid stiftelsen Tekniska museet till 

Riksarkivet besvarats brevledes. Museet tar löpande emot arkivmaterial från verksamheten 

och har sett över krav/önskemål för format för långtidsbevarande av ljud och film. Ett 

samarbete med Tekniska museets Vänner (TMV) vad gäller arkivering har initierats under 

hösten. Arbetet med den digitala arkivytan fortsätter. Löpande samarbete sker med 

huvudregistrator kring frågor som rör diarieföring. 

 

Under hela 2017 har en bibliotekarie varit anställd på deltid för arbete med boksamlingen 

och bibliotekarietjänster.  

 

 
Museets samlingar har bland annat utökats med robotsälen Paro. Foto: Anna Gerdén 

 

3.5 Nyförvärv  

Under året har museet beslutat om 30 accessioner till samlingarna, vilka relaterar till de 

fokusområden som identifierats i museets program för insamling, dokumentation och  
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utställningar 2013-2017. Strävan är att nya förvärv ska bidra till att vidga teknikbegreppet 

och öka mångfalden och representativiteten i samlingarna, inte minst utifrån 

genusperspektivet. Se avsnitt 7.2 Jämställdhetsperspektiv. 

 

Flera av årets nyförvärv har anknytning till innovationer samt till dataspel och 

fokusområdet Life Science, inför kommande utställningssatsningar på dessa områden.  

Till exempel ett träben, transportabel tandläkarutrustning, dataspelet Pinball Dreams,  

TV-spelet Pong och Video Computer System från Atari samt Game & Watch från Nintendo. 

Samlingarna har också utökats med ett exemplar av robotsälen Paro och med 

elektronacceleratorer från Alfvénlaboratoriet vid KTH. Från Eskilstuna museum har det 

förvärvats en svensktillverkad elektrisk lastbil från 1943 och från Lindesbergs kommun fick 

museet en datautrustning som använts vid Stripa gruva. 

 

Några föremål som tidigare varit inlånade till utställningen 100 innovationer har kunnat 

föras till samlingarna, till exempel ett linne som mäter EKG. Nya föremål till samma 

utställning är ett bilbälte, en sidokrockkudde och integrerad barnstol för bil. I samband med 

genomgång av äldre mottagna depositioner har museet också övertagit några föremål, till 

exempel en Stirlingmotor från Kockums Submarine Systems. 

 

 
Uppslag ur Mårten Triewalds bok från 1734 där han själv beskriver sin ”Eld- och luftmaskin”. Boken är en del av  

Carl Sahlins bergshistoriska samling och fotograferades under hösten 2017 för att kunna tillgängliggöras på Digitalt 

museum. Foto: Anna Gerdén 

 

En större polarsamling bestående av fotografier, arkivhandlingar, tidskrifter och 

publikationer har under året förvärvats. Donationen kommer från dödsboet efter Fred 

Goldberg som var polarsamlare. Arbete med att ordna upp samlingen för urval har 

påbörjats under 2017 och kommer fortgå under 2018. Även fotografier och arkivmaterial 
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från Rörstrand, Liljeholmens Stearinfabrik samt Remington Rand AB har tagits emot som 

nyförvärv till arkivet. 

 

3.6 Volymer inom prestationen 

Föremål 2015 2016 2017 

Antal poster i 
föremålssamlingen (Primus) 

56 811 54 150* 54 411 

Antal objekt i 
föremålssamlingen (Primus) 

- 110 173 110 866 

Antal beslutade 

nyförvärv/ärenden  

48 26 30 

Nyregistrerade 

föremålsposter i 

föremålssamlingen (Primus) 

210 377 234 

Antal gallrade poster - 4** 7** 

*Övergången 2016 till en ny föremålsdatabas innebar ny och mer tillförlitlig statistik. Detta innebär ändringar i 

mängdangivelser i tabellen. 

**Sedan 2016 har poster i föremålssamlingen gallrats till följd av genomgång av äldre depositioner. 

 

Arkiv (bilder och 
arkivvolymer) 

2015 2016 2017 

Antal bildposter i 

arkivsamlingen (Primus) 

63 914 83 490* 135 685* 

Antal nyregistrerade 

bildposter i arkivsamlingen 

(Primus) 

2 613 0** 0** 

Antal arkivvolymer (Klara) 77 108 78 182 78 259 

Antal beslutade 

nyförvärv/ärenden  

- 3 3 

Antal nyregistrerade 

arkivvolymer (Klara) 

3 040 1 074 113 

Antal nya arkiv/arkivserier 

med sökbart digitaliserat 

arkivmaterial i Klara 

- - 85*** 

*I summan ingår bildposter som blivit grundregistrerade med negativnr och bildfil. Kompletterande bildregistrering 

krävs för webbpublicering. 51 572 poster t o m 2017. 
**Bildregistrering i Primus har under året påbörjats men ännu har inga bilder blivit webbpublicerade, därför återfinns 

inga bildposter i statistiken 

***Nya digitaliserade arkiv/arkivserier som blivit sökbara på DigitaltMuseum via Klara med flera hundratals handlingar. 
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Böcker 2015 2016 2017 

Totalt antal böcker, tidskrifter 

och artiklar i Mikromarc 

26 460 26 697 27 452 

Antal nyförvärv/år  118 244 256 

Antal digitalt katalogiserade 

boktitlar 

(av totala bokbeståndet) 

12 737 

(ca 30 %) 

12 829 

(ca 30 %) 

13 326 

(ca 33 %) 

 

 

3.7 Prestationens kvalitet 

Målen för samlingarnas bevarande handlar om att säkerställa det långsiktiga bevarandet, 

fysiskt och digitalt, samt att öka den digitala sökbarheten i samlingarna. Andelen analoga 

samlingar, som är digitalt registrerade, varierar. Föremålssamlingen är nästan helt digitalt 

registrerad och drygt hälften av bildsamlingen samt cirka 33 procent av boksamlingen. När 

det gäller arkivet är mer än 90 procent digitalt registrerat på en övergripande nivå, medan 

mindre än 5 procent är digitalt registrerat på en mer detaljerad nivå. 

 

I museets digitaliseringsplan kategoriseras fyra olika nivåer för digitaliseringsarbetet av 

samlingarna. Kriterierna skiljer sig mellan olika samlingar men bygger på uppfyllandet av 

Digisams checklista för metadata samt Spectrums standard för katalogisering. 

Uppskattningsvis är graden av digital registrering av samlingarna på basnivå tämligen god, 

medan det finns stora behov av kvalitetshöjande insatser när det gäller metadata och 

anpassning till standardregistrering. För att uppnå den högsta nivån krävs stora insatser 

under lång tid. Dock bedömer museet att detta är önskvärt med tanke på omvärldens 

förväntningar på tillgänglighet och möjlighet till användning.  

 

Förutsättningarna för det fysiska bevarandet varierar. Situationen för arkiv och bibliotek är 

tillfredställande, både vad gäller utrymme och klimat. I samband med digitalisering flyttas 

bilder ur arkivet till det för bilder mer anpassade klimatarkivet vilket säkerställer såväl det 

fysiska bevarandet av den analoga bilden samtidigt som den bevaras digitalt. När det gäller 

föremålssamlingen är situationen mer problematisk. Det är trångt i magasinen och 

utrymmet för nya föremål begränsat. De tätpackade systemen kan orsaka skador och leder 

till resurskrävande ompackningar och omflyttningar i samband med föremålshantering. 

Successivt har dock klimatet förbättrats tack vare de senaste årens åtgärder med bättre 

klimatutrustning och kontroll- och larmsystem. 

 

Museets saknar ännu ändamålsenliga konservatorslokaler. Förbättrade 

konserveringslokaler är en förutsättning för att kunna utföra konservering vid museet och 

kunna arbeta långsiktigt förebyggande. Det är museets förhoppning att det under 

kommande år kan tillställas resurser som möjliggör förbättringar i detta avseende. Under 

tiden tar museet in konservatorshjälp vid behov. Museet arbetar efter en upprättad plan 

för sanering och förebyggande föremålsvård. Under året har saneringsarbete utförts i det 

magasin där föremål sedan tidigare har angripits av mögel.  

 

Museets bevarandeinsatser för föremålen sker normalt främst i samband med museets 

egenproducerade utställningar och utlåningsverksamhet. Då sker en total genomgång av de 

föremål som ska ingå i utställningen eller lånas ut, de rengörs och förebyggande 

konservering utförs. Totalt har cirka 4 909 föremål åtgärdats under året vilket är större 
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antal än ett normalår. Detta beror på att museet haft en konservatorspraktikant, som 

kunnat åtgärda cirka 4 600 föremål. 

 

Antalet nyförvärvsärenden är något fler än under året innan. Under året har även tidigare 

mottagna förvärv katalogiserats. Museet har kontinuerligt berättat om nyförvärv i sociala 

medier vilket lett till ökad spridning av museets arbete.  

 

Att det visas noll i antal nyregistrerade bildposter i arkivsamlingen beror på att under året 

har arbete lagts på att klarregistrera bilder som är inlagda i databasen Primus. Ökningen ses 

i webbpublicerade bilder på DigitaltMuseum som ökat från 72 696 år 2016 till 81 080 år 

2017. Se avsnitt 2 Tillgänglighet till samlingarna, volymer inom prestationen.  

 

Antalet nyregistrerade arkivvolymer i Klara är lågt, 113 stycken, att jämföra med 

föregående år då 1 074 respektive 3 040 registrerats 2016 samt 2015. Under de två 

föregående åren arbetade två arkivarier med registreringen, dessutom prioriterades 

registreringsarbetet under 2016 inför att dåvarande arkivarie skulle gå i pension. Det låga 

antalet nyregistreringar i år beror på att museet prioriterat det utåtriktade arbetet i arkivet. 

Där antalet besökare till arkivet är högre än någonsin, på två år har besöksfrekvensen ökat 

från 189 personer till 922. 

Den sammantagna bedömningen är att museet har gjort betydande insatser för 

samlingarnas bevarande under året, genom förebyggande vård och sanering. Ytterligare 

investeringar är dock nödvändiga för att nå ett tillfredställande resultat när det gäller 

föremålsmagasin och konservering. 
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4 Kunskapsuppbyggnad 
Prestation: Tekniska museet ska öka kunskapen inom de områden där museet verkar, bland 

annat genom forskning och samverkan med universitet och högskolor. 

 

4.1 Beskrivning av prestationen 

Museet ökar kunskapen inom sitt verksamhetsområde genom nyförvärv, dokumentationer, 

undersökningar och metodutveckling liksom genom utställningar, program- och pedagogisk 

verksamhet. I samverkan med forskarvärlden, myndigheter, science centers, 

kulturinstitutioner och utbildningssektorer har större satsningar gjorts på såväl central, 

regional som lokal nivå, i Sverige och internationellt.  

 

Museet samverkar med externa forskare med specialkompetens i anslutning till alla stora 

utställningsprojekt, i programverksamhet och ofta även vid kunskapsuppbyggnad kring 

samlingarna. Vid sidan om projekten har museet sedan många år ett eget forskningsråd 

med representanter från universitet och högskolor.  

  

Definierade kvalitetskriterier för kunskapsuppbyggnad 

Museets kunskapsuppbyggnad ska: 

▪ ha stöd av och följa museets insamlingspolicy och det gemensamma programmet 

för dokumentation, insamling och utställningar 

▪ vila på vetenskaplig grund 

▪ vara kvalitetssäkrad 

▪ gärna bygga på internationell och nationell samverkan 

▪ bidra till regional spridning och bred delaktighet  

 

4.2 Policy och program 

Det femåriga programmet för dokumentation, insamling och utställningar 2013 – 2017 

syftar till att planera så att samlingsprojekt och publik verksamhet korresponderar med 

varandra. Programmet ska bidra till metodutveckling kopplat till nya medier, 

informantgrupper, etiska frågor och användargenererad information. Under perioden 

prioriteras innovationer på fem olika områden: Dialog, Life Science, Clean Tech, Rörelse och 

Science+. Sedan flera år tillbaka har Tekniska museet även en policy med allmänna riktlinjer 

för insamling, dokumentation och gallring, som gäller tillsvidare. 

 

4.3 Medicinteknik, robotisering och automation 

Under året har museets projekt inom området Life Science och automatisering fortlöpt 

avseende utställningsplanering. Inom projektet har även en studieresa gjorts till London där 

bland annat Science Museum, Wellcome Collection och Science Gallery besöktes. Ett 

samarbete med Science Museum har inletts kring en kommande utställning om 

robotisering. 

 

Två seminarier på temat "Att arbeta och leva i en automatiserad värld", har hållits på 

Tekniska museet i samarbete med Arbetets museum och Institutet för framtidsstudier. 

Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag på temat inför kommande utställningar på 

Tekniska museet och Arbetets museum.  
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Inom ramen för den kommande utställningen som planeras att öppna 2019 visades under 

hösten den digitala installationen Simone Says om Artificiell intelligens. Därtill fanns en 

kunskapsöversikt på temat, baserad på aktuell forskning vilken var faktagranskad av 

experter inom området. Installationen var ett samarbete med Forskning.se. Under året 

har fyra förvärv gjorts relaterade till området Life Science. 

 

4.4 Dataspelens världar 

Forskningssatsningen på ”Dataspelens världar: användarinriktade studier av barn och unga, 

datorspel och spelande” har fortsatt under 2017 inom ramen för Kulturrådets 

bidragsgivning till centrala museers forskning. Forskningsprojektet genomförs som en 

uppsättning av tre delstudier med källmaterial bestående av nya och gamla intervjuer, 

statistik från IIS, Youtubefilmer, deltagande studier och spelmaterial. Delstudierna handlar 

om hur socialt spelande ser ut i Sverige idag, tar upp en teoretisk vinkel på den påverkan 

spelare har på utformningen av spel samt fokuserar på videomedierat spelande, i första 

hand på Youtube.  

 

Projektet har under våren genomfört symposiet ”A Dangerous Game: Problematic Aspects 

of Digital Gaming” med föredragshållare från Sverige, Norge och USA. Symposiet filmades 

både av museet och av UR och har visats på Kunskapskanalen och är tillgängligt på Tekniska 

museets youtubekanal och på URplay.se. 

 

 
Dokumentationsbild från Dreamhack Jönköping. Foto: Anna Gerdén 

 

Tillsammans med museinätverket DOSS (Dokumentation av Samtida Sverige) gjorde 

projektet ett studiebesök vid den digitala festivalen Dreamhack Summer 2017 i Jönköping 

under juni månad. Tekniska museets fotograf gjorde en fotodokumentation och projektets 

medlemmar gjorde observationer och pratade med festivaldeltagare. En rapport från 

besöket har tagits fram. 
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Projektets forskare har också berättat om sin forskning vid konferenser i Sverige, Finland, 

Danmark, Norge, Nederländerna och Colombia. Under hösten har projektet inlett en 

utfasningsprocess där två av forskarna har avslutat sina anställningar vid museet, vidare har 

arbetet med att ta fram en slutrapport påbörjats inför projektavslutet under 2018.  

 

4.5 Digitala modeller 

Under våren 2016 startade forskningsprojektet Digitala modeller. Det metodutvecklande 

forskningsprojektet som beräknas pågå fram till 2019, drivs i samarbete mellan Tekniska 

museet och HumLAB vid Umeå Universitet med finansiering av Kungl. Vitterhetsakademien 

och Riksbankens jubileumsfond. Med utgångspunkt i Tekniska museets samlingar vill 

projektet utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser om 

samhälle, människor och miljöer. Utifrån tre olika materialkategorier undersöks 

digitaliseringens specificitet (det vill säga användandet av digital teknik som metod inom 

humanioraforskning) och potential som brygga mellan forskning, minnesinstitution och 

besökare. Minnesinstitutioner avser till exempel arkiv, bibliotek och museer. 

 

Huvudfokus har under 2017 legat på att genomföra en kvalitativ och kostnadseffektiv 

digitalisering av museets samlingar utifrån museets digitaliseringsplan och forskarnas 

behov. Under året har digitalisering av samtliga tre materialkategorier genomförts. Delar av 

Carl Sahlins bergshistoriska samling har genomgått traditionell skanning. Registrering av 

metadata pågår löpande i museets databas Primus. I samarbete med två studenter från 

Xenter, genomgick Polhems mekaniska alfabet under våren 3D-skanning med metoden 

fotogrammetri. Arbetet genomfördes som publik aktivitet i utställningen om Christopher 

Polhem. Materialet har sedan publicerats på https://sketchfab.com/ samt bäddats in på 

forskningsprojektets egen webbsida http://digitalamodeller.se/ På denna webbsida finns 

nu även årsbokserien Daedalus tillgänglig för nedladdning och återsökning. Flera av 

projektets forskare har nu påbörjat sin forskning, allteftersom materialet har skannats och 

tillgängliggjorts. 

 

Samarbeten med andra institutioner är fortsatt av stor vikt, liksom förmedling av projektets 

arbete och resultat. Under året har projektet presenterats i olika sammanhang, såväl 

nationellt som internationellt. Några exempel är vid Museernas vårmöte i Södertälje, 

DCH2017 (konferens kring digital humaniora) i Berlin och under ESF-rådets (Europeiska 

socialfonden) konferens på Tekniska museet. Projektet arrangerade även i september en 

internationell workshop, på tema datadriven humanistisk forskning. Eventet hölls på KTH 

och var mycket välbesökt.  

 

4.6 Mobil på flykt 

Dokumentationsprojektet Mobil på flykt belönades med priset Årets 

samtidsdokumentation vid Museernas vårmöte. En del av priset var att delta som keynote 

speaker vid DOSS höstmöte som i år arrangerades i samband med ICOM COMCOL:s årliga 

internationella konferens vilken hölls på Västerbottens museum i Umeå.  

 

Tekniska museet har även bjudits in och presenterat projektet i samband med konferensen 

”Hotspots: Samtidsdokumentation af den uforudsigelige verden” i Odense, Danmark.  

 

http://digitalamodeller.se/
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4.7 #metoo #teknisktfel #vispelarintemed 

Ett nytt samtidsdokumentationsprojekt initierades under slutet av året. Uppropet #metoo 

visar med vittnesmål från flera teknikbranscher på missförhållanden som påverkar kvinnors 

vardag i arbetet eller val av yrke. Därför känns det viktigt att museet samlar in uppropet 

och vittnesmål som inkommit under #metoo inom den del som rör teknikbranschen och då 

särskilt #teknisktfel. Dokumentationen kommer att ske i samarbete med personerna bakom 

uppropet. 

 

4.8 Att se världen. Svensk fotografi under 175 år. 

Under hösten släpptes museets sista årsbok i serien Daedalus, med titeln ”Att se världen. 

Svensk fotografi under 175 år”. Den sista årsboken handlar om att se världen, genom 

kameran eller med kameran som verktyg. Om museets stora samlingar av fotografiska 

objekt, fotografier, dokument och litteratur. Med boken vill museet vidga perspektivet på 

vad fotografi är och kan vara och ge en populär framställning av fotokonstens tekniska 

utveckling inom en rad ämnesområden. 

 

Museet har valt att avsluta årsboksserien och den sista årsboken finns nu, tillsammans med 

övriga årsböcker i serien Daedalus, tillgänglig för fri nedladdning i digital form inom ramen 

för projektet Digitala modeller.  

 

4.9 Samverkan inom pedagogik och skolan  

Samverkansarbetet med skolan med hjälp av en referensgrupp för MegaMind har fortsatt 

även under 2017. Gruppen har träffat en specialpedagog som arbetar med det 

tillgänglighetsprojekt som Tekniska museet genomför i samarbete med Allmänna 

arvsfonden. Tillsammans har de analyserat och utvecklat den pedagogiska verksamheten i 

MegaMind för att den ska fungera så bra som möjligt för alla elever, oavsett 

funktionsförutsättningar. Se vidare under avsnitt 5 Tillgänglighet. 

 

Under 2017 har museet arrangerat  sju lärarinspirationsträffar för lärare som undervisar i 

grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och olika specialskolor. 

Cirka 1 200 lärare har haft möjlighet att ta del av föreläsningar om programmering, spel 

som pedagogiskt redskap, matematik enligt Singaporemodellen, den förändrade 

läroplanen, digitalisering i skolan, skaparkultur och jämställdhet för att locka fler unga tjejer 

till teknik. En del av föreläsningarna har haft ett särskilt fokus på specialpedagogik och lyft 

fram pedagogiska strategier för att nå elever med särskilda behov. 

 

Som exempel på ovan aktiviteter kan nämnas en kväll med Jon Haavie från Norskt Tekniskt 

Museum som föreläste om norska makerrörelsen och arbete med Micro-bits. Ett annat  

exempel är en lärarkväll tillsammans med förlaget Natur och Kultur i samband med 

öppningen av Matematikträdgården. Förlaget Natur och Kultur har också varit med och 

tagit fram lärarmaterial till Matematikträdgården. Talare vid lärarkvällen  var Dr. Yeap från 

Singapore som har arbetat och utvecklat Singaporemodellen, Pia Agardh och Josefine Rejler 

som berättade om sitt arbete med Singaporemodellen i  svensk skola. Hanna Palmér 

avslutade kvällen med att prata om sin forskning kring entreprenöriellt lärande i skolan där 

digitala verktyg och problemlösning är en central del. Platserna till lärarkvällen fylldes direkt 

med cirka 200 lärare på kö. 

 

https://www.yammer.com/tekniskamuseet.se/topics/26739270


 

44 

Flera utbildningstillfällen har arrangerats i samverkan med Hands On Science för att nå 

lärare till elever i de yngre åldrarna. Tillsammans har museet bjudit in till sex Hands – on 

workshops där cirka 150 förskollärare deltog. Två av dessa tillfällen arrangerades inom 

ramen för NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Då deltog konstnären Håkan Lidbo som 

berättade om teknik och konst ur sitt perspektiv. Han knöt an till den nya ljus- och 

ljudinstallationen i MegaMind, Spela med ljus. Workshopinitiativet ingår i satsningen på det 

nya Sinneslabbet i MegaMind, som ska öppna 2018. Inom ramen för Maker Tour – 

Programmering i skolan har deltagande lärare (cirka 150 lärare) erhållit utbildning avseende 

arbete med programmering i skolan för årskurserna 4-6. 

 

Under hösten har Tekniska museet varit ett av 12 Science Center som tillsammans utfört en 

workshop med micro:bit (ett programmeringsverktyg) på olika ställen i landet. Platserna 

har valts ut av Skolverket som samlat olika föreläsare för att förbereda lärare inför den 

revidering av kursplanen som tas i bruk hösten 2018. Tekniska museet har varit med vid 

fem av dessa tillfällen, varav två har varit i samverkan med Tom Tits och resterande tre 

utförts på egen hand av Tekniska museet. 

 

Projektet Gnistan har fortsatt under året i samarbete med branschorganisationen Svenska 

Science Center, Förbundet Unga Forskare och Vattenfall.  Klasserna som deltog i årets 

tävling kom från Uppsala, Tunabergsskolan med en klass och Internationella engelska 

skolan med två klasser. Det övergripande temat för tävlingen var ”Designa din energismarta 

framtid nu” och höstens uppgift var att hitta hållbara lösningar för våra städer, Smart Citys. 

Vinnaren i årets tävling blev ”Alglysröret” gjort av elever från Tunabergsskolan. 

 

I samarbete med Örbyskolan i Älvsjö arrangerades ”Hela skolan programmerar”, en 

inspirationsdag där mer än 500 elever från förskolan till årskurs 9, deltog. Vidare 

genomfördes vetenskapstävling med 4DFrame, "Enligthening Imagination", för tredje året i 

rad. På Tekniska museet deltog cirka 100 elever, åk 6-8. Inför tävlingen arrangerades även 

testtillfällen, både på museet och ute på skolorna. 80 elever deltog dessutom i ett lyckat 

försök med handledning och instruktioner inför tävlingen via Skype. Vetenskapstävlingen 

genomfördes samtidigt på nio science center och KomTek runtom i Sverige och vinnande 

lag (två elever i vardera lag) togs ut till finalen på Gwacheon Science Center, Seoul, 

Sydkorea. I samband med tävlingen i Seoul, arrangerades en studieresa med 25 personer. 

Elever, representanter från tävlingsarrangörerna, lärare och föräldrar deltog under en 

vecka i utbildningar och seminarier tillsammans med koreanska lärare och elever.   

 

4.10 Samverkan inom forskning 

Tekniska museet knyter externa forskare till sig i alla de större projekt som museet 

bedriver. Museets forskningsråd med externa forskare fungerar rådgivande och 

vetenskapligt kvalitetssäkrande i museets projekt. Forskningsrådet består av disputerade 

forskare från Sverige, Finland och Norge med kompetens inom innovationsforskning, 

miljöteknik, IT- och makerkultur, teknikhistoria samt barn- och genusvetenskap.  

 

 

 

 

 



 

45 

Under 2017 har Tekniska museets forskningsråd diskuterat och kritiskt granskat vid museet 

pågående forskning, dokumentationer och utställningsprojekt. Forskningsrådets 

medlemmar under 2017: 

 

Namn Befattning/Institution Universitet/organisation 

Anders Houltz (ordf.)  Docent i teknik- och 
vetenskapshistoria, 
forskningssekreterare vid 
Centrum för Näringslivshistoria 

Centrum för 
näringslivshistoria 

Finn Arne Jørgensen Docent i teknik- och 
miljöhistoria,  institutionen för 
idé- och samhällsstudier 

Umeå universitet 

Mats Fridlund Professor i industrihistoria Aalto universitetets 
högskola för 
ingenjörsvetenskaper, 
Helsingfors  

Anna Sparrman Professor vid tema Barn Linköpings universitet 

Jenny Sundén Professor i genusvetenskap Södertörns högskola 

Peter Parnes Professor i datavetenskap Luleå tekniska universitet 

Peter Skogh Museidirektör Tekniska museet 

Åsa Marnell (sekr.) Avdelningschef Samlingar & 
Utställningar  

Tekniska museet 

 

Utöver egen forskning är museet delaktigt i etablerade nätverk inom forskning och 

sammanhang där forskning bedrivs. Tekniska museet ingår bland annat i projektet ”50 år i 

rymden: Ett dokumentationsprojekt om svensk rymdverksamhet”, som drivs från KTH. 

Projektledare är fil dr Nina Wormbs vid Avdelningen för historiska studier. Tekniska 

museets medverkan innebär att museet står som värd för ett mindre antal 

vittnesseminarier samt att museet bidrar med kunskap kring dokumentationsfrågor. 

Dokumentationsmaterialet från projektets vittnesseminarier, intervjuer och insamlade 

minnesberättelser kommer arkiveras på Tekniska museet vid projektets avslut. Under året 

har ett vittnesseminarium genomförts på museet.  

 

Tekniska museet är även representerade i nätverket för forskningsansvariga på 

centralmuseerna som samverkar för att stärka forskningen vid museerna samt Forskning 

vid museer, FOMU, som är ett nätverk som samlar museer som bedriver forskning under 

Riksförbundet Sveriges museers paraply. Museet är också representerat i Svenska 

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria som arbetar för att främja och 

förmedla kunskap om teknik- och vetenskapshistorisk samt medicinhistorisk forskning i 

Sverige, Gruvrådet Falu gruva, Jernkontorets bergshistoriska utskott och Svenska 

industriminnesföreningen SIM, samt museinätverket DOSS, Dokumentation av Samtida 

Sverige. Museet har dessutom medverkat vid dialogmöte i samband med March for 

Science, som lyfter betydelsen av forskning i samhället. 
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4.11 Publikationer 

Tekniska museets medarbetare har publicerat eller medverkat i följande externa 

publikationer/rapporter:  

 

Jul och mat. Så var det förr – så är det nu.  

Vetenskapskrönika i Strömstads tidning, i samverkan med Strömstad akademi. 

 

Science Center – en spännande upplevelse.  

Vetenskapskrönika i Strömstad tidning, i samverkan med Strömstad akademi. 

 

Drömmen om den exakta – utställning och katalog 

Research manus, föremålstexter och webbsida i samverkan med Museum Gustavianum. 

 

Nèothéque, Penser les relations entre médias 

Co-creative Game Design as Participatory Alternative Media. 

 

Digitala julkalendern 

Digital information i 24 luckor www.julenskemikalender.se  

 

Att se världen – Svensk fotografi under 175 år  

Museets sista årsbok i serien Daedalus. Årgång 84. I samverkan med fotograf Emma 

Fredriksson, formgivare Spektra Design med bidrag från Tekniska museets vänner, 

Längmanska Kulturstiftelsen och Kungliga Patriotiska Sällskapet. 
 
4.12 Föreläsningar och presentationer 

Museets medarbetare har medverkat som föreläsare/talare vid konferenser, seminarier 

och kurser vid 43 tillfällen för sammanlagt cirka 4 400 deltagare. Antalet tillfällen är något 

fler än förra året, även antalet deltagare jämfört med 2016. 15 presentationer 

genomfördes utomlands och resten i Sverige. Presentationerna har bland annat handlat om 

science centret MegaMind och museets uppmärksammande förändringsarbete och 

tillgänglighetsarbete kopplat till detta, samt generellt om museets verksamhet. 

  

4.13 Handledning av studenter och praktikanter 

Tekniska museet har under året haft totalt 35 praktikanter och handlett 29 studenter. 

Museet har tagit emot flest elever från grundskolan, vilka har huvudsakligen praktiserat på 

avdelningen Värdskap. Ett antal praktikanter/studenter har även arbetat med 

kommunikation, med den pedagogiska verksamheten samt med utställningar. 
 

4.14 Volymer inom prestationen 

Föreläsningar och presentationer 2015 2016 2017 

Antal tillfällen 43 39 43 

Antal deltagare 2 000 2 400 4 400 

 

 

 

 

http://www.julenskemikalender.se/
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Praktikanter/studenter 2015 2016 2017 

Från grundskolan 30 32 36 

Från gymnasiet 3 5 8 

Från universitet/ högskolor och 

motsvarande 

 

8 23 16 

 

Museets medarbetare har under året varit representerat i 20 olika råd, styrelser, styrgrupp 

och utskott. Exempel på dessa: 

▪ Trafikverkets museiråd 

▪ Postmuseums referensråd 

▪ Svenska Industriminnesföreningen 

▪ Vattenfalls kulturarvskommitté 

▪ Gruvrådet, Falu gruva 

▪ John Ericsson Sällskapet 

▪ Stiftelsen Finnforsens kraftverksmuseum 

▪ Kungliga Djurgårdens intressenter 

▪ BRIDGES Conference 

▪ Nordic Planetarium Association 

 

4.14 Prestationens kvalitet 

Museet har under året fortsatt på inslagen väg när det gäller forskarsamverkan. Inom 

samtliga delar av kärnverksamheten – samling och dokumentation respektive publik och 

pedagogisk verksamhet – samarbetar Tekniska museet med universitet och högskola samt 

medverkar i forskning. Forskarnärvaron berikar verksamheten med vetenskapliga 

diskussioner om relevanta frågeställningar och metodutveckling. Museets gemensamma 

program för dokumentation, insamling och utställningar bidrar till en tydligare riktning och 

fokus kring verksamhetens kunskapsuppbyggnad.  

 

Museet arbetar ständigt med att samverka både internationellt och nationellt. Under året 

har museet initierat ett samarbete med Science Museum i England kring en kommande 

utställning om robotar. Intendenter vid museet är aktiva vid internationella konferenser 

genom att delta med föredrag där museet för ut pågående verksamhet liksom kunskaper 

om samlingarna. Ett exempel är hur museet på grund av sin framgångsrika 

samtidsdokumentation Mobil på flykt blir inbjudet att vara keynote speaker vid den årliga 

internationella konferensen i ICOM COMCOL:s regi (International Council of Museums, 

International Committee for collecting). Ett annat exempel är hur museets tidigare satsning 

på kärnkraft som kulturarv uppmärksammats under året. Vid en internationell konferens i 

september, som delvis ägde rum på Tekniska museet, visades en mindre fotoutställning 

från museets dokumentation av Ågesta kraftvärmeverk. Museet var också särskilt inbjudet 

till en internationell konferens vid Deutsches Technikmuseum i Berlin, på temat 

Kernkraftwerke Denkmalwerte und Erhaltungchancen. En av museets intendenter 

medverkade med föredraget Towards the post-nuclear era: Lessons learned from the 

Ågesta Nuclear Plant. 

Nationell samverkan inom kunskapsuppbyggnad liksom regional spridning är en viktig 

verksamhet för museet. Som Sveriges enda nationella tekniska museum vill museet ha en 

bred förankring och delaktighet i sin verksamhet. Ett sätt är att låta medarbetare lägga tid 
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på att ingå i råd, stiftelser, kommittéer och utskott. Ett annat är att hitta sammanhang för 

gemensamma konferenser/seminarier med viktiga samarbetspartners vilket i år skett 

tillsammans med Arbetets museum och Institutet för framtidsstudier med medverkade som 

ärkebiskop Antje Jackelén, sociologen Roland Paulsson och den samhällspolitiske chefen på 

Kommunal Maja Fjaestad liksom Kjell Asplund från Statens medicinsketiska råd och Fredrik 

von Essen från IT- och telekomföretagen. 

 

 
Ärkebiskop Antje Jackelén och Museidirektör Peter Skogh på seminarium om robotisering och digitalisering arrangerat 

av Tekniska museet, Arbetets museum och Institutet för framtidsstudier. Foto: Anna Gerdén 

 

Den samlade bedömningen är att Tekniska museet väl uppfyllt målet att öka kunskapen 

inom de områden där museet verkar. Inte minst priset för årets samtidsdokumentation 

bekräftar detta. Vidare så har såväl samarbetet med universitet och högskolor som det 

nationella och internationella samarbetet ytterligare ökat och fördjupats under året. 
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5 Tillgänglighet 
Prestation: Stiftelsen Tekniska museet ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

5.1 Beskrivning av prestationen 

Tekniska museet har under många år arbetat med frågor utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Ett inkluderande synsätt där 100 procent för alla och 100 procent 
tillsammans är ledord för Tekniska museets interaktiva upplevelseutställning MegaMind.  
  
Definierade kvalitetskriterier för tillgänglighet 

▪ verksamheten attraherar publik oavsett funktionsvariation 

▪ referensgrupper involveras för att säkerställa att olika målgrupper och behov möts 

▪ fakta erbjuds på flera kunskapsnivåer, från lättläst till nördfakta 

▪ verksamheten följer tillgänglighetskrav för lokalanpassning och digitala medier 

enligt riktlinjer 

▪ verksamheten bedriver dokumentation, insamling, utställningar och 

programverksamhet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 

▪ verksamhetens arbete med JAMMT (se avsnitt 10) ska vara integrerat i all 

verksamhet. 

 

5.2 Tillgänglighetsperspektiv 

Tekniska museets utställning MegaMind, har tagits fram med ambitionen att vara tillgänglig 
för alla, oavsett funktionsvariation. Även efter öppningen, i september 2015, har museet 
fortsatt med ett omfattande arbete kring tillgänglighetsfrågor. 
 
Tillgänglighetsarbetet kopplat till MegaMind har utvecklats för ökad tillgänglighet i såväl 
den fysiska utställningen som i den publika verksamheten, med fokus på utveckling inom 
pedagogik, programverksamhet och kommunikation, knuten till utställningen. Med fortsatt 
finansiellt stöd av Allmänna Arvsfonden, har lärare och konsulter med specialpedagogisk 
kompetens arbetat tillsammans med målgruppen samt museets pedagoger – och 
vidareutvecklat skolprogram för alla. En annan viktig del i tillgänglighetsarbetet har handlat 
om utbildning i bemötande av personer med olika funktionsvariationer, för pedagoger och 
museets värdar. Företaget Begripsam har konsulterats och engagerats i denna utbildning. 
Att levandegöra Tekniska museets policy (JAMMT), med hjälp av ett processarbete där 
nyckelpersoner på samtliga avdelningar på museet deltagit, har också varit en viktig del för 
att leva upp till visionen att vara ”Alla små geniers favoritställe”. 
  
I utvecklingsarbetet har ett antal olika referensgrupper deltagit, bland annat 
speciallärare/specialpedagoger, representanter från Synskadades Riksförbund (SRF), 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet för barn unga 
och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Center för kommunikativt och kognitivt stöd 
(Habilitering och hälsa), Dyslexiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och 
Hjärnfonden. 
  
Under 2017 har satsningen på FUNKIS fortsatt, som innebär att MegaMind är reserverat en 
förmiddag i månaden för skolgrupper med särskilda behov. Satsningen har lovordats av 
lärare och elever – och MegaMind nominerades för satsningen till Årets pedagogiska 
projekt av FUISM (Förening för pedagogisk utveckling i svenska museer) och nominerades 
även till Stockholms Stads pris S:t Julian. 
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I oktober 2017 fick museet ta emot ut pris för Europas mest kreativa museum för barn 
genom utmärkelsen Children in Museums Award, bland annat för sitt arbete med att 
tillgängliggöra utställningar, teknik och vetenskap för barngrupper med särskilda behov. 
 
I nomineringar och priser sammanfattas det 3-åriga tillgänglighetsarbetet på ett bra sätt. 
Den nya interaktiva upplevelseutställningen för barn, MegaMind, har blivit en succé både 
nationellt och internationellt. Parollen "100 procent delaktighet för alla" har varit 
framgångsrik. Utställningen har växt fram i nära samarbete med sakkunniga inom 
funktionshinderområdet och Tekniska museet har arbetat målmedvetet med att försöka 
vara lyhörda för synpunkter och "krav". Det har lett till att Tekniska museet nu kan erbjuda 
till exempel extra tillgängliga onsdagar specifikt för barn med olika funktionsvariationer. 
Museet satsar på att utvidga konceptet till att omfatta hela museet, till exempel genom att 
utbilda samtliga museipedagoger i att möta personer med olika funktionsvariationer. 
 

 
En onsdag varje månad hålls MegaMind extra öppet så att skolgrupper med olika funktionsvariationer i lugn och ro kan 

besöka science centret. Foto: Anna Gerdén 

5.3 Prestationens kvalitet 

Årets fortsatta satsningar i MegaMind är konkreta exempel på hur Tekniska museet 

utvecklar verksamheten utifrån de kvalitetskriterier som museet har definierat för 

tillgänglighet. Med MegaMind har museet arbetat för att attrahera barn och unga, 

involverat målgruppen för att möta deras behov och tillgängliggjort museet och samlingar 

på ett sätt som tilltalar dem.  

 

Det arbete kring tillgänglighet som hade sin början 2013 i samband med skapandet av 

MegaMind har nu fått en självklar del i allt utvecklingsarbete på Tekniska museet. Ett 
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exempel på det är MegaMind FUNKIS – då museet efter referensgruppens önskemål infört 

särskilt öppethållande en förmiddag i månaden för skolgrupper med barn med olika 

funktionsvariationer. Museet har dessutom anordnat föreläsningar och konferenser med 

särskilt fokus på tillgänglighet. 

 

Genom den uppmärksamhet som Tekniska museet fått för sitt tillgänglighetsarbete har 

museet lyckats nå nya målgrupper, till exempel personer med olika funktionsvariationer. 

Museet har också haft möjlighet att nå ut till en bredare krets av kulturinstitutioner i 

Sverige och Europa och kunnat fungera som inspiratörer för dessa i deras 

tillgänglighetsarbete.  

 

Museets tillgänglighetsarbete har i första hand berört satsningar i MegaMind men har fått 

stor bäring på andra områden i museet. Ett exempel är projektet Matematikträdgården där 

en välkomnande och praktisk ramp byggdes och där entrén fick ett nytt utförande genom 

att de stora tunga entrédörrarna gjorts om till skjutdörrar för att underlätta för personer 

med motoriska funktionsvariationer. Ett annat exempel är museets nya restaurang där 

utformningen med ”rum i rummet-lösningar” samt fokus på bra akustik, bland annat 

ljuddämpande material och möbler, upplevs positivt även av personer med kognitiva 

funktionsvariationer. Båda lösningarna är exempel på kreativa utvecklingsarbeten kring 

tillgänglighet och den samlade bedömningen är att museet mycket väl uppfyllt målet med 

att integrera tillgänglighet i verksamheten. 

 

  



 

52 

6 Samverkan 
Prestation: Tekniska museet ska samverka med andra aktörer för att utveckla 

verksamheten. I detta ingår att verka för att ideella organisationer och andra delar av det 

civila samhället involveras. 

 

6.1 Beskrivning av prestationen 

Under året har Tekniska museet samverkat med såväl näringsliv, myndigheter, skola och 

forskarvärlden, som med ideella organisationer och med allmänheten.  

 

Definierade kvalitetskriterier för samverkan 

För kvalitetsbedömning ska samverkan: 

▪ leda till ömsesidig nytta för medverkande parter genom till exempel ökad kunskap, 

breddade kontaktytor eller ökad möjlighet att sprida kännedom 

▪ leda till kostnadseffektivisering alternativt ett slutresultat som kunderna upplever 

har högre värde 

 

6.2 Co-creation – samskapande med målgruppen 

Under 2017 har museet haft flera exempel på fortsatt samskapande. Maker Tour har under 

året tagit fram en Makerlåda i samarbete med skolklasser utvalda av museets 

samarbetspartner Sandvik. Framtagande av ett ljudspår (audioguide) i MegaMind 

tillsammans med elever med synnedsättning. Utveckling av skolprogrammen i MegaMind: 

Mecka med ljud, Cubetto, 3 D WS samt digitala uppdragskort. Samskapande med elever 

med olika funktionsvariationer. Det nya skolprogrammet i Gruvan 2.0 togs fram i 

samverkan med två testklasser från åk 5 samt en klass från åk 2. Se vidare under avsnitt 5 

Tillgänglighet samt avsnitt 7.5 Barnperspektiv. Inför ombyggnationen av restaurangen 

genomfördes också samskapande aktiviteter med barngrupper med olika 

funktionsvariationer. 

 

6.3 Samverkan med privat sektor och näringsliv 

I februari 2017 tecknades ett 3-årigt sponsoravtal med Sandvik AB som genom detta får 

titulera sig Tekniska museets Innovationspartner. Detta innebär att båda parter 

tillsammans under de kommande åren ska lyfta begreppet innovation i utställningar såväl 

som i museets eget arbete med skol- och programverksamhet och i digitala kanaler.  

 

I mars månad tecknade Tekniska museet ett sponsoravtal med energiföretaget E.ON AB. 

Museet får genom detta avtal en hållbarhetspartner som kan bidra till att lyfta energi- och 

hållbarhetsfrågor mot museets besökare men också hjälpa museet i sitt eget arbete kring 

ämnet.  

 

Sponsorsamarbetet med King och BillerudKorsnäs fortlöpte under året med koppling till 

Framtidslabben Hacka och Packa och museet belönades med Swedish Arts And Business 

Awards 2017, ett pris instiftat av Föreningen för Kultur & Näringsliv. Avtalen löpte ut under 

hösten. 
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Under 2017 har Tekniska museet fortsatt samarbetet med utbildningsföretaget bNosy som 

riktar sig till yngre barn i åldrarna 3-7 år. Vid två boklanseringar under året har bNosy 

erbjudit museets yngsta besökare diverse aktiviteter. bNosy har också utvecklat program 

som vänder sig mot förskolan.  

 

I samband med genomförandet av drönartävlingen MegaMind Dronerace gick Conrad.se in 

som partner till tävlingen. Samarbetet resulterade förutom i finansiellt stöd också till 

genomförandet av publiktävling med fina priser såväl som ett uppskattat prisbord till de 

deltagande piloterna. 

 

Under året har museet haft ett samarbete med Swemin - gruvindustrins 

samarbetsorganisation - kring en ombyggnad av museets utställning Gruvan. Swemin och 

dess medlemsföretag (LKAB, Boliden, Sandvik, Atlas Copco m fl) har utöver finansiella 

medel bidragit med kunskap, föremål, bild- och filmmaterial i syfte att skapa en utställning 

som speglar dagens gruvindustri i Sverige. Den nya Gruvan öppnade den 18 februari 2017. 

 

 

Tekniska museet har under 2017 etablerat ett nära samarbete med Futura International 

school, där 25 elever mellan 8-13 år har deltagit i programmeringskurs efter skoltid vid 10 

tillfällen under hösten. Pedagoger från museet har besökt och genomfört kursen på skolan. 

Samarbetet planeras att utökas under 2018 för att nå elever i fler åldrar och på olika 

kunskapsnivåer. Under hösten har museet även etablerat samarbete med yrkesskolan 

Futuregames inom ramen för kursverksamhet med inriktning spel (programmering 

respektive design). Samarbetet har inneburit att Tekniska museet har nått en ny äldre 

målgrupp. Utökat och fördjupat samarbete med Futuregames är planerat för 2018 

 

6.4 Samverkan inom programverksamhet 

Under året har Tekniska museet samarbetat med olika aktörer för att utveckla 

programaktiviteter. Megahelger har fortsatt under året där Tekniska museet har arbetat 

gränsöverskridande över avdelningarna för att utforma totalt tre stycken temahelger under 

2017. Museet har även testat  en ny modell där programverksamhet skapas tillsammans 

med museets värdar. I år har det skett på sommarlovet, höstlovet och jullovet. Det har varit 

mycket lyckat och arbetet kommer att fortsätta under 2018. Under Megahelgerna fick 

besökaren uppleva allt ifrån uppträdanden, workshops och pop-up-talks till att se unika 

föremål från samlingarna. Allt skräddarsytt efter helgernas olika teman. Vid de olika 

Megahelgerna lyfte museet olika förebilder och samarbetade med: 

 

▪ Spelhelgen – Artisten Tekmann och utvecklare/ designers från StarStable  

▪ Modehelgen – Modedesignern Naim Josefi och makern Tovah Parnes   

▪ Robothelgen – Stockholm Robot Championship, Robotliknande dans med 

Kulturskolan Stockholm    

 



 

54 

 
Kulturskolan dansar robotdans under Megahelg robot hösten 2017. Foto: Anna Gerdén 
 

Under Megalov sommar, höst och jul har det skapats ett flow i huset genom att 

avdelningarna Program och Värdskap har gått samman för att lyfta programverksamheten 

ytterligare en nivå. Tillsammans har det skapats fler upplevelser i form av shower, 

experiment, pop-ups och samarbetspartners utifrån. Se några exempel nedan: 

▪ Megalov sommar – vattenraketsskjutning med värdar på Gärdet, robotlödning på 

innergården, skapa gigantiska bubblor utomhus och el-shower i Althinsalen  

▪ Megalov höst – VR-bio med Sci-fi-fest, VR-gaming med MyVirtualReality och Just 

Arrived, 3D-printing med Clas Ohlson, experimentshower med Tekniska Museets 

vänner och rymdpromenader i MegaMind 

▪ Megalov jul – Experimentshower med värdar varje dag, VR-gaming, Blinky Lights-

workshop, rymdpromenader och el-shower 

 

Utöver Megahelger och Megalov har Tekniska museet även samarbetat med Refugee 

Phones, en kväll med föreläsning och paketering av teknik som skickades till dem som 

behöver det allra mest. Aktiviteten skedde i samband med utställningen I’m Alive. Under 

ett samarbete med Global Game Jam samlades totalt 100 jammare, 16 team skapade spel 

under 48 timmar. Museet har också samarbetat med Drone Sweden och utvecklat Mega 

Mind Drone Race 2017, som planeras att fortsätta nästa år. Ett Cryptoparty anordnades 

tillsammans med föreningen DFRI. Under året har Tekniska museets programverksamhet 

även samarbetat med Stockholms Filmfestival Junior, Beppe Singer, Samanda Ekman, 

Spelmuseum, Peppy Pals, Stugan, Learning Well, Streamateria, Pussyhat Project, K-Sabel, 

Zacharias Vindbacke och bNoisy, Stockholms Kulturskola m fl. 

 

6.5 Regional samverkan – Maker Tour 

Maker Tour ger barn och unga som inte bor i närheten av ett av Sveriges 19 fasta science 

centers möjlighet att delta i workshops, experimenterande och pedagogledda 
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labbaktiviteter. Under 2017 har Tekniska museets Maker Tour-bussar besökt skolor och 

publika platser och evenemang i såväl Stockholmsområdet som Kronobergs län och ett 

stort antal andra platser runt om i landet. Genom Maker Tour når museet en bredare 

målgrupp runt om i landet och utanför Stockholms citykärna. Projektet arbetar med en så 

kallad  ”makeranda” för att öka intresset för teknik och naturvetenskap, locka barn och 

unga till kreativt skapandemed  enkla medel.  

 

Det rullande science center konceptet Maker Tour har utökats till att innefatta två bussar 

där initiativet som startades förra året i samarbetet med region Kronoberg, 

Linnéuniversitetet och projektet Mot Nya Höjder, har fortsatt att blomstra och expanderat 

ytterligare. Samarbetet med region Kronobergs projekt Mot nya höjder utökas och 

tillsammans med 2047 i Borlänge har 12 miljoner kronor i projektmedel från Tillväxtverket 

och Vinnova erhållits för att driva ytterligare två bussar där en kommer att täcka upp 

Gävleborgsregionen och den andra Kronoberg. Denna satsning kommer under 2018 bli 

startskottet för att skapa ett nationellt initiativ där målsättningen är att växa ytterligare där 

behovet finns. Regionerna Gävleborg och Kronoberg har valts ut då dessa två tillsammans 

med Gotland är de tre platser där antal sökande till tekniska och naturvetenskapliga 

utbildningar är lägst. En dialog har därför inletts med region Gotland och Fenomenalen. 

  

Maker Tour, buss 1 har genomfört 34 tourstopp där platserna som besökts varierat från 

vetenskapskollo med programmeringsfokus till Nordstans galleria i Göteborg till skolklasser 

på Naverlönnskolan i Svedala. 

 

 
Maker Tour på besök i skolklass i Fagersta. Foto: Anna Gerdén 

Buss 1 som finansierats med sponsorerna Sandvik och Clas Ohlsson har nått ut till över  

22 000 personer på olika platser i landet. Buss 2 finansieras av Wallenbergstiftelserna och 

vänder sig till mellanstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm med 

lärarfortbildningar, workshops i skolan och på museet, tävlingar samt gratis lovverksamhet. 

Maker Tour – programmering i skolan (buss 2) syftar till att inspirera, lära ut och stärka den 
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digitala kompetensen hos både elever och lärare. Utbildningspaketet är gratis, även 

transporterna till och från museet ingår. Projektet har varit igång sedan hösten 2017, vilket 

har inneburit att 1 200 elever och omkring 150 lärare fördelat på 37 ordinarie klasser samt 

8 testklasser – har tagit del av Tekniska museets programmeringssatsning. Spridningen i 

Stockholms förorter är stor och bussen har besökt områden som Jakobsberg, Kista 

Spånga/Rinkeby, Alby, Järfälla, Bandhagen och Östberga. Vårterminen 2018 är redan 

fullbokad.   

 

Inom ramen för Maker Tour och samarbetet med Mot nya höjder, Region Kronoberg och 

Linnéuniversitet har museet också samarbetat med det regionala näringslivets nätverk 

GoTech. 

 

6.6 Samverkan med andra museer 

Tekniska museet ingår i Centralmuseernas samarbetsråd och samarbetar även med 

Wikimedia Sverige. Läs vidare under avsnitt 4.10 Samverkan inom forskning. 

 

I samband med att museet var delarrangör för konferensen 100 % kamp - Sveriges 

framtid öppnade även miniutställningen 100 % kamp - Sveriges historia. Konferensen 

samt utställningen är delar av projektet Heterogena kulturarv - Att ändra framtiden 

som drivs av bland annat Historiska museet, Västmanlands läns museum och Sundsvalls 

museum. Heterogena kulturarv är ett projekt som på olika sätt berättar om 

människokamper i Sverige. Det syftar till att synliggöra människors olika villkor och att 

ge plats åt berättelser som vanligtvis inte ingår i bilden av Sverige. 

 

Utställningen Winter Games är resultatet av ett samarbete mellan Tekniska museet, 

Experimentarium i Köpenhamn, VilVite i Bergen och Heureka i Helsingfors. Därutöver har 

även samarbete skett med Riksidrottsförbundet, Skridskoförbundet samt företagen Mips 

och Recco. 

 

Museet har under året bidragit med nyskrivna texter om kvinnliga uppfinnare till "Svenskt 

kvinnobiografiskt lexikon". Uppslagsverket publiceras på internet den 8 mars 2018 och har 

producerats av cirka 370 specialister, verksamma vid olika lärosäten och andra 

kulturinstitutioner i Sverige. 

 

Museerna i Museiparken, Sjöhistoriska museet, Riksidrottsmuseet, Polismuseet, Tekniska 

museet och Etnografiska museet, har sedan tidigare ett kontinuerligt samarbete kring att 

göra Museiparken till ett attraktivt besöksmål. I gruppen ingår även representanter för 

Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Under året har museet 

tillsammans med Museiparken anordnat programverksamhet för att uppmärksamma 

Kulturnatten och Internationella barndagen.  

 

Museet är också medlem och representerad i KDI, Kungliga Djurgårdens Intressenter, en 

medlemsorganisation som driver och arbetar med utvecklingen av hela Djurgården som 

besöksmål. Museidirektören ingår i KDI:s styrelse och museets kommunikationschef ingår i 

KDI:s marknadsgrupp som träffas kontinuerligt för att arbeta med Kungliga Djurgårdens 

övergripande marknads- och varumärkesfrågor samt förstärka Djurgårdens position som 

den främsta besöksmålet i Stockholm.  
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Tekniska museet har också tillsammans med Historiska museet, Moderna museet, 

Världskulturmuseerna, Statens Maritima museer, ArkDes och Nationalmuseum med flera 

inlett ett samarbete under året för att gemensamt upphandla en ny besökarundersökning. 

Den nya besökarundersökningen kommer ge en djupare bild av besökarna, både gällande 

demografiska fakta, drivkrafter och segmentering. Undersökningen implementeras i 

verksamheten 1 januari 2018. 

 

Vidare har museet, tillsammans med representanter från Världskulturmuseerna, Statens 

Maritima museer, Nobel Center, Scenkonstmuseet och Riksidrottsmuseet bildat en 

arbetsgrupp inför Bridgeskonferensen som kommer att hållas i juli 2018.  

 

Tekniska museet är också medlem i Svenska science centerföreningen och är en mycket 

aktiv part som den enda organisationen med ett nationellt uppdrag från regeringen. 

Föreningen och museet har bland annat medverkat under Almedalsveckan under året samt 

arbetar tillsammans för att etablera landets 19 science center som en etablerad 

komplementär struktur till skolan. Ett nätverk bestående av sex science center och tre 

KomTek, samarbetar kring en årlig vetenskapstävling. Under hösten har Tekniska museet 

även sökt fördjupa samverkan med Tom Tits science center i Södertälje. Kontakten och 

samverkan är beräknad fortsätta under 2018. 

 

Tekniska museet har även inom ramen för den pedagogiska verksamheten regelbundna 

träffar med representanter från Skansen, Vetenskapens hus och Riksdagens 

skolverksamhet. Syftet är bland annat att söka samverkansformer och hitta synergier för att 

förbättra våra respektive verksamheter.  

 

Tekniska museet har under året fortsatt samarbetet med Statens maritima museer kring IT-

plattform. Löpande, också under 2017, sker ett utbyte och samarbete i nätverk såsom: 

 

▪ CFO-nätverket där flertalet stiftelsemuseer deltar, förutom Tekniska museet bland 

annat Nordiska museet, Skansen, Arbetets museum, Spritmuseum och 

Dansmuseet. Utbytet berör frågor som är specifika för stiftelser i branschen.  

▪ MUPP (Museernas upphandlingsnätverk) där Tekniska museet löpande samarbetar 

och har utbyte med Nordiska museet, Arkdes, Kungliga biblioteket, LSH, Moderna 

museet, Musikverket, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Riksteatern, 

Skansen, Statens försvarshistoriska museer, Statens historiska museer, Statens 

Maritima museer och Världskulturmuseerna. Utbyte kring upphandlingsfrågor, 

gemensamma upphandlingar samt utbildningar inom området.  

Under 2017 har Tekniska museet tillsammans med Historiska museet, Nationalmuseum, 
Statens Maritima museer, Världskulturmuseerna, Musikverket, Riksteatern och LSH 
gemensamt upphandlat juridiska tjänster. 

6.7 Samverkan med civila samhället och nationella organisationer 

Tekniska museet har under året samverkat med flera nationella organisationer som på olika 

sätt arbetar med att öka och sprida kunskap om, samt på andra sätt stödja bevarandet av 

det industriella kulturarvet i landet. Sedan flera år är museet med i styrelsen för Svenska 

Industriminnesföreningen (SIM) som bland annat delar ut utmärkelsen Årets industriminne. 

Långban i Värmland tilldelades årets utmärkelse för att de på ett nyskapande sätt använder 
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en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av landets mest aktuella 

samhällsutmaningar, nämligen att integrera nyanlända och bidra till sysselsättning. 

 

Under 2017 fortsatte museet sitt samarbete med ArbetSam, arbetslivsmuseernas 

samarbetsorganisation genom att delta i ”Museiskola för arbetslivsmuseer”. Tekniska 

museet bidrar i kurserna med kunskap om bevarande av det industriella kulturarvet. Mötet 

med arbetslivsmuseerna skapar också värdefulla kontaktnät till personer med viktiga 

erfarenheter och specialkunskaper om teknik- och vetenskapshistoria. Under året har 

museet även medverkat i beredningsgruppen för fördelning av statliga bidrag till 

Arbetslivsmuseer och till kulturarvsarbete, totalt cirka 500 ansökningar. Bidraget fördelades 

av Riksantikvarieämbetet. 

 

Tekniska museet har medverkat vid Wikiskrivstugan Art+Feminism och där gjort en 

omfattande redigering av en Wikipediaartikel om Maria Christina Bruhn.  

 

Kontakt har under december 2017 tagits med Kodcentrum i syfte att gemensamt stärka 

våra resurser i arbetet med det viktiga uppdraget att utbilda lärare och elever inom 

programmering i skolan. Fortsatt kontakt sker i jan/feb 2018. 

 

6.8 Volontärer på Tekniska museet 

Många volontärer bidrar med sitt starka engagemang till att levandegöra teknik och 

teknikhistoria för museets besökare och målgrupper. Under året har museet fortsatt 

samarbetet med Tekniska Museets Vänner (TMV). Under större lov bidrar volontärer från 

TMV med sina teknikkunskaper och i allmänhet hjälper till med mottagandet av besökare. 

Precis som tidigare år sköter Uno Miltons Vänner museets populära modelljärnväg som 

visas dagligen, och radioamatörerna SKØTM bemannar radiostationen flera dagar i veckan.  
 

6.9 Volymer inom prestationen 

Organisation Antal volontärer/timmar under 2017 

Tekniska Museets Vänner Cirka 3 980 timmar 

Uno Miltons Vänner Cirka 700 timmar 

SKØTM Cirka 800 timmar 

 

6.10 Prestationens kvalitet 

Tekniska museet har de senaste åren utvecklat former och metoder för att samverka i nära 

dialog med olika intressenter. I MegaMind har samskapande (co-creation) med publiken 

fortsatt vara central och integrerad i produktionen. Under året har framtagande av en 

audioguide tillsammans med elever med synnedsättning genomförts. Samt utveckling av 

skolprogram med elever med olika funktionsvariationer. Även nytt skolprogram till Gruvan 

2.0 togs fram i samverkan med två testklasser från åk 5 samt en från åk 2. 

 

Museets strategi gällande sponsring är att samarbeta med färre sponsorer, men på högre 

nivå för att säkerställa kvalitet i motprestationer och möjlighet att ge stöd till 

samarbetspartner vid aktivering av sponsorskap. E.ON och Sandvik är exempel på två större 

sponsorsamarbeten inom områdena energi- och hållbarhet respektive innovation som 

slutits under året. Sponsorsamarbetet med King och BillerudKorsnäs fortlöpte under året 
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med koppling till Framtidslabben Hacka och Packa och blev genom detta belönat med 

Swedish Arts And Business Awards 2017. Ett samarbete med Swemin - gruvindustrins 

samarbetsorganisation genomfördes kring ombyggnad av museets utställning Gruvan vars 

uppdaterade version öppnade den 18 februari 2017. 

 

Tekniska museet har under 2017 etablerat ett nära samarbete med Futura International 

school, där museets pedagoger hållit programmeringskurser efter skoltid. Samarbetet 

planeras utökas under 2018. Även ett samarbete med yrkesskolan Futuregames har ingåtts 

med inriktning mot spel.   

 

Samverkan inom programverksamheten har fortsatt att vara viktig under 2017. Under året 

har Tekniska museet samarbetat med aktörer som StarStable, Kulturskolan Stockholm, 

Stockholm Robot Championship, Sci-fi-fest, MyVirtualReality, Just Arrived, Clas Ohlson, 

Conrad.se, Tekniska museets vänner, Refugee Phones, Global Game Jam, Drone Sweden, 

Stockholms Filmfestival Junior m fl. 

 

Regionala samarbetet Maker Tour har fått bra genomslag i Kronoberg samt utökats till 

Gävleborg. Tack vare 12 miljoner kronor i stöd från Tillväxtverket och Vinnova planeras för 

fortsatt expansion.   

 

Museet har under året bidragit med nyskrivna texter om kvinnliga uppfinnare till "Svenskt 

kvinnobiografiskt lexikon". Samt samverkat med bland annat Historiska museet, 

Västmanlands läns museum och Sundsvalls museum kring utställningen och 100 % kamp. 

Tillsammans med museerna i Museiparken (Sjöhistoriska museet, Riksidrottsmuseet, 

Polismuseet och Etnografiska museet) har samarbetet fortsatt för att göra Museiparken till 

ett attraktivt besöksmål. 

 

Samarbetet med ideella organisationer som arbetar kulturarvsbevarande har under 2017 

innefattat bland annat medverkan vid Wikiskrivstugan Art+Feminism och 

Industriminnesföreningen (SIM).  

 

Även volontärverksamheten fortsätter att ge en ökad service till besökarna, Tekniska 

museets vänner, Uno Miltons Vänner och SKØTM är återkommande organisationer som 

museet samarbetar med på volontärssidan.  

 

Den samlade bedömningen är att museet mycket väl uppfyllt målet med att samverka med 

andra aktörer för att utveckla verksamheten. 

 

7 Tvärsektoriella perspektiv 
Prestation: Tekniska museet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- 

och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 

 

7.1 Beskrivning av prestationen 

Tekniska museet har under många år arbetat med frågor utifrån jämställdhets-, mångfalds- 

och barnperspektiv. Många framsteg har gjorts, samtidigt som verksamhetens egen 

kunskap, medvetenhet och därmed ambitionsnivå successivt har höjts. Museets vision att 

vara Alla små geniers favoritställe är starkt vägledande och förutsätter ett integrerat 
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barnperspektiv i hela verksamheten. Barns och kvinnors perspektiv kommer fortsatt att 

behöva stå i fokus för såväl insamling och dokumentationer som utställningar och 

programverksamhet. 

 

Museet har valt en vidare tolkning av mångfald och tagit fram en policy för inkluderande 

synsätt, vilken inkluderar både jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Samtliga 

perspektiv är starkt integrerade men här särredovisas de, enligt regeringens riktlinjer.  

 

Avsnittet 7.5 Barnperspektiv redogör hur museet arbetar med att integrera ett 

barnperspektiv i verksamheten, samt vilka insatser som görs för att svara mot den unga 

publikens behov och insatser för att öka den unga publiken.  

 

Definierade kvalitetskriterier för tvärsektoriella perspektiv 

▪ Verksamheten attraherar publik oavsett kön, etnicitet eller kulturell bakgrund. 

▪ Verksamheten attraherar barn och unga (fortsatt utveckling av utbudet till 65 

procent för barn/unga respektive 35 procent för vuxna – ompositioneringen mot 

Alla små geniers favoritställe). 

▪ Referensgrupper involveras för att säkerställa att museet möter olika målgrupper 

och olika behov. 

▪ Målgruppen involveras om möjligt i samskapande processer (co-creation). 

▪ Verksamheten granskas utifrån normkritiska perspektiv. 

▪ Verksamheten engagerar lika många kvinnliga som manliga deltagare i 

programverksamheten. 

▪ Verksamheten bedriver dokumentation, insamling och utställningar och 

programverksamhet utifrån jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv. 

▪ Verksamhetens arbete med JAMMT (se avsnitt 10) ska vara integrerat i all 

verksamhet. 

 

7.2 Jämställdhetsperspektiv 

Tekniska museet ser som sin uppgift att inom jämställdhetsområdet belysa hur kvinnor i 

traditionellt manliga miljöer banat väg för nytänkande och innovation i teknikutvecklingen. 

Att lyfta fram kvinnors kompetens och stimulera att unga kvinnor, ickebinära och 

transpersoner söker till traditionellt manliga tekniska och naturvetenskapliga utbildningar 

ser museet som ett viktigt uppdrag.  

 

Ett jämställdhetsperspektiv handlar också om att öka medvetenheten om vems berättelser 

och vems verklighet samlingen belyser. Kvinnors, ickebinäras och transpersoners 

teknikanvändning är underrepresenterat i museets samlingar och har därmed i stort sett 

osynliggjorts. I nya insamlingar och dokumentationer ska ett genusperspektiv anläggas. 

Föremål som berör kvinnors, ickebinäras och transpersoners teknikanvändning ska aktivt 

samlas in. Som en del av denna ambition har museet under året beslutat sig för att förvärva 

delar av de vittnesmål som skrivits under uppropen #tekniskfel och #vispelarintemed i 

samband med det som nämns som en ny kvinnlig revolution #metoo.  

 

Under året har ett jämställdhetsperspektiv fortsatt implementerats i museets 

programverksamhet. De förebilder som har bjudits in för att medverka under 

Megahelgerna har speglat flera olika förebilder inom teknik. Museet har också jobbat med 

olika ingångar och teman kopplat till teknik för att få fler att bli nyfikna och våga prova.  
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Tekniska museet har också lyft aktiviteter som speciellt lyfter dessa grupper i olika 

sammanhang, däribland Tjejhack, en del i Global Game Jam där unga tjejer programmerar 

spel tillsammans. Ett annat exempel är Samanda Ekman som talat om Glitteraktivism, 

Förbjudet mode och Farligt mode under museets Megahelg och Pussyhat Projects. 

 

7.3 Mångfaldsperspektiv 

Besökare ska kunna ta del av Tekniska museets verksamhet oberoende av 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund. Insatser för 

tillgänglighet redovisas särskilt under avsnitt 5. 

 

 
Tekniska museet deltar i Prideparaden i Stockholm. Foto: Anna Gerdén 
 

Tekniska museet strävar efter att vara ett museum tillgängligt för alla. Under 2017 har 

museet fortsatt vara ett museum utan väggar genom att medverka på event och erbjuda 

aktiviteter utanför museet. Till exempel Kulturfestivalen där 4 100 personer (både vuxna 

och barn) fick prova på programmering i museets rullande labb/Maker tourbussen och 

Teklafestivalen, en festival för alla som definierar sig som tjejer, där Tekniska museet höll 

robotprogrammeringsworkshop. 

 

Under året har Liv Höglund, genusvetare fortbildat alla på museet inom frågor som rör 

normer kring kön/genus och sexualitet (till exempel mansnormer). Fokus har legat på 

medvetandehöjande insatser, normkritiska arbetssätt och metoder, kunskapsutveckling 

samt bemötande. Allt i syfte att skapa en gemensam kunskapsbas, en god och trygg 

arbetsmiljö och möjligheter att utveckla verksamheten utifrån de nya kunskapsområdena. 
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Alla som deltagit i utbildningen får ett intyg. Under nästa år kommer arbetet att fortsätta 

då med checklistor.  

  

7.4 Barnperspektiv 

7.4.1 Hur integreras barn- och ungdomsperspektiv i verksamheten? 

Arbetet för att integrera barn- och ungdomsperspektivet har under året fortsatt (med vissa 

justeringar) utifrån tidigare framtagna långsiktiga strategier och delmål. 

Fortsatt utveckling av den publika verksamheten för att i än högre grad attrahera en ung 

publik (utbudet till 65 procent för barn/unga respektive 35 procent för vuxna). 

Fortsatt utveckling av Tekniska museet som komplement till skolan, bland annat genom att 

tydliggöra erbjudande om skolavtal för fristående och kommunala huvudmän alt enskilda 

skolor. Fortsatt utveckling och förstärkning av museet som ett lärande utflyktsmål för barn, 

ungdomar, deras familjer och skolan. Fortsatt utveckling av kurser- och verksamhet för barn 

och unga. Under hösten har museet även på prov erbjudit vissa  kurser på kvällstid i 

samband med kvällsöppet på onsdagar. Även en fortsatt utveckling av att anpassa museets 

verksamhet utifrån barns och ungas villkor, bjuda in barn och unga till ökad delaktighet till 

exempel i egenskap av medproducenter, insamling och dokumentation med barn- och 

ungdomsperspektiv har fortsatt under året. Samt att tillgängliggöra museets verksamhet på 

ett sätt som även tilltalar barn och unga. 

 

Medproducenter och co-creation 

Under 2017 har flera exempel på fortsatt samskapande med stöd från bland annat 

Allmänna Arvsfonden kunnat genomföras. Under året har ett flertal möten med 

referensgrupper, lärare och elever lett till att den pedagogiska verksamheten och science 

centrets installationer utvärderats och utvecklats för att ännu bättre passa alla. De 

uppskattade FUNKIS-dagarna, för personer med olika funktionsförutsättningar, har 

fortskridit under året och för att upprätthålla goda relationerna inför fortsatt co-

creationsarbete har Tekniska museet tillsammans med flera olika intresseorganisationer 

genomfört VIP-kvällar. Maker Tour har under året tagit fram en Makerlåda i samarbete 

med skolklasser utvalda av museets samarbetspartner Sandvik och ett ljudspår 

(audioguide) har tagits fram i MegaMind tillsammans med elever med synnedsättning. 

Utveckling av skolprogrammen i MegaMind: Mecka med ljud, Cubetto, 3 D WS samt digitala 

uppdragskort har genomförts samt samskapande med elever med olika 

funktionsvariationer. Nytt skolprogram till Gruvan 2.0 har tagits fram i samverkan med två 

testklasser från åk 5 samt en från åk 2. 

 

Ett projekt för samskapande har initierats med verksamhetsutvecklare, förskole- och 

specialpedagoger på Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Det avser arbete kring "Robotar 

och barn som är små" och ska starta under våren 2018. Framtagandet av ett nytt labb med 

fokus på yngre barn, förskola till åk 3, har genomförts i samverkan med Hands on Science 

och Sinneslabbet i Överby, samt förskollärare från externa verksamheter. Det nya labbet 

startar under första kvartalet 2018 med ny inredning och helt nya skolprogram.  

 

Den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken 

I den tidigare nämnda samskapandeprocessen har den unga målgruppens behov varit 

central. Tekniska museets science center-utställning MegaMind har ett tydligt fokus på 
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barn och unga. Utställningen har som mål att stärka barn och ungas självförtroende genom 

att de själva får prova, utforska och laborera sig fram till nya idéer och hur dessa kan bli till 

verkliga innovationer. Förutom de interaktiva installationerna som finns i MegaMind, 

erbjuds besökarna även ett antal olika pedagogiskt utvecklade aktiviteter som de på olika 

sätt, beroende på om de kommer tillsammans med skolan eller som besökare tillsammans 

med vuxna, kan delta i. 

 

Som exempel på det har MegaMind kompletterats med flera nya installationer, däribland 

en unik och spännande installation, Klätterspelet, där Augmented Reality (AR) kommer till 

bruk. Kombinationen av fysisk aktivitet och spelutmaning blev snabbt populär bland såväl 

vuxna och de yngre besökarna. Museet investerade även i en AR upplevelse för att ge den 

unga publiken möjlighet att på digital väg ”umgås med” astronauter, robotar och 

dinosaurier. En liten NAO- robot kom till MegaMind, tidigt i januari vilken är mycket 

uppskattad av barn i alla åldrar och har använts exempelvis i den pedagogiska 

verksamheten, i program och på barnkalas.  

 

I samarbete med konstnären Håkan Lidbo har MegaMind introducerat nya installationer; 

bland dem en interaktiv och ljud- och ljusskulptur där en med hjälp av knapptryckningar 

programmerar musikslingor och ljusspel i rummet. Installationen kommer att ingå i ett nytt 

tema om ljus och programmering, i det Sinneslabb som är planlagt att användas i aktiveter 

med yngre barn under kommande år. 

 

 
Roboten NAO möter en av besökarna till seminariet En robotiserad värld. Foto: Anna Gerdén 
 

Utöver MegaMind, har museets programverksamhet fokuserat på målgruppen barn och 

unga genom flera programaktiviteter som skapar förståelse för komplexa teknikämnen och 
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lär ut på ett enkelt och roligt sätt. Museet har anordnat sex stycken Megahelger där barnen 

bland annat fått besöka och botanisera i museets arkiv på ett spännande och äventyrligt 

sätt, programmera robotar och bygga musikinstrument av överblivet material. 

 

I Tekniska museets Studio har barn och ungdomar fått producera sina egna nyhets- och 

radioprogram. Programmen sänds i offentlig TV- och radiokanal och eleverna får jobba med 

nyhetsvärdering, källkritik, pressetik och upphovsrätt. Samt ta ansvar för programmet både 

till innehåll och teknik. 

 

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besökte under året Studion när en 

gymnasieklass från Rodengymnasiet producerade sitt nyhetsprogram. Ministerns syfte med 

besöket var att se hur Tekniska museet jobbar med bland annat källkritik, och 

nyhetsvärdering. 

 

Tekniska museet är medarrangör i flera projekt och nätverk för barn och unga. Dessa svarar 

mot målgruppens behov att få utveckla sina egna idéer, lösa problem i vardagen och att få 

förståelse för teknik och naturvetenskap på ett roligt och lärorikt sätt. 

 

Projekt/nätverk Samarbetspartner Beskrivning Målgrupp 

Utställningen 

Unga forskare 

Förbundet Unga Forskare, 

KTH, Stockholms 

universitet, Karolinska 

institutet med flera 

En nationell final, i form av 

utställning, för elever som har gjort 

ett projekt inom naturvetenskap 

eller teknik. 

Gymnasiet 

Gnistan Branschorganisationen 

Svenska Science Centers, 

Förbundet Unga Forskare, 

Vattenfall, Innovatum och 

Teknikens Hus  

Ett nationellt pedagogiskt projekt där 

eleverna arbetar utifrån utmaningen 

”År 2025 lever vi hållbart, hur?” 

Årskurs 8-9 

Future city Future city Ett nationellt pedagogiskt projekt för 

innovationer på temat att bygga 

framtidens hållbara stad 

Årskurs 6-9 

Kulturfestivalen Stockholms Stad Tekniska museet erbjöd olika 

aktiviteter där barn och unga kunde 

bygga, skapa och experimentera. 

Anordnades i samarbete med 

Makertjej, The Big Hack och 

Stockholm Makerspace. 

Barn och unga 

KomTek – 

kommunala 

teknikskolor 

Tekniska museet är 

strategisk partner. 

Finansiering via 

Skolverket. 

En verksamhet som omfattar 24 

kommuner med uppdraget att öka 

intresset för teknik från förskola upp 

till gymnasiet. 

Årskurs F – 

gymnasiet 

Enlightening 
Imagination –
Math and 
Science 
Competition 

Tekniska museet  
Skolverket 
4D-frame 
Tillsammans med fem 

andra science center och 

två KomTek 

Tävling för elever i högstadieåldern, 

teknik, mekanik, energi samt 

studieresa till Sydkorea för 25 

personer. 

Årskurs 7 – 9 



 

65 

 

Pedagogisk verksamhet 

Genom en omfattande pedagogisk verksamhet och medverkan på externa platser fortsätter 

Tekniska museet att utveckla och förstärka museet som ett betydelsefullt komplement för 

skolan.     

 

Under 2017 har Tekniska museet i samarbete med Kronobergs län och  projektet ”Mot nya 

höjder”, samt med stöd av Clas Olsson, Sandvik och Wallenbergstiftelserna,  utökat 

insatserna   för det nationella uppdraget, att vara ett museum utan väggar, genom de olika 

satsningarna inom projektet Maker Tour. Se avsnitt 6.5 om Regional samverkan. 

 

Under året har museet haft en fortsatt god efterfrågan på pedagogiska aktiviteter i 

MegaMind. Såväl detaljer som installationer och aktiviteter i MegaMind har utvecklats och 

omarbetats inom ramen för Allmänna Arvsfondens projekt för att säkerställa hög 

tillgänglighet. 

 

De mest bokade skolprogrammen i övrigt är kopplade till museets mer permanenta 

utställningar och rör frågor som energianvändning, innovationer, media och 

programmering. Museet har fortsatt arbetet med att tydliggöra utbudet av olika aktiviteter 

för skolan och att säkerställa att det museet erbjuder är relevant för lärare och elever. 

Viktiga steg i detta arbete har bland annat varit framtagande av nytt program för Gruvan 

samt utveckling av flera kurser inom programmering på olika nivåer för lärare, barn och 

ungdomar. 

 

Ambitionen har varit att tydliggöra på vilket sätt museet kan vara en resurs för skolan i de 

ämnen där de har sina största utmaningar. Under hösten gjordes ytterligare en översyn av 

prissättningen vilken verkar vara relevant. Tekniska museet har under året haft en fortsatt 

god tillströmning av bokningar, bättre kostnadstäckning inom det pedagogiska området, 

ökat antal bokade visningar jämfört med föregående år, detta trots perioder med 

ombyggnationer. 

 

Museet har med uppsökande verksamhet erbjudit workshops och aktiviteter för mer än  

36 880 lärare och elever på externa evenemang. Se avsnitt 1.1.2 Besökare till 

vandringsutställningar och externa program. 

 

Insamling och dokumentation 

I Tekniska museets program för dokumentation, insamling och utställningar finns det ett 

särskilt fokus att dokumentera barns och ungas perspektiv. Två exempel från 2017 är en 

barnvagn från Emmaljunga och ett dataspel Game & Watch ”Snoopy Tennis” från Nintendo, 

cirka 1982.  

 

7.5 Internationella perspektiv 

Museet deltar löpande i internationella nätverk och konferenser samt genomför 

internationella samproduktioner.  

 

7.5.1 Internationell samverkan 

Under året har museet samverkat med olika internationella aktörer. I flera 

forskningsprojekt har museet skapat nya internationella kontakter. Se avsnitt 4 
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Kunskapsuppbyggnad. Museet har under året fortsatt samarbete med Heureka i Helsingfors 

och Experimentarium i Köpenhamn samt inlett samarbete med Teknisk museum i Oslo 

kring Tingens Metod. Museets direktör har bland annat medverkat vid tyska 

museiförbundets hundraårsjubileum.  

 

Samverkan med Daegu National Science Museum i Seoul, Korea genererade ett besök där 

en medarbetare medverkade som domare i den internationella tävlingen Third 

International Math, Science and Creativity Competition. Tre svenska Science Center, Nobel 

Center och Mediateket (Stockholms utbildningsförvaltning) var också representerade på 

resan som genomfördes i samarbete med 4DFrame/Nordic4DFrame. 

 

7.5.2 Internationella konferenser och studieresor 

Museets medarbetare har medverkat i workshops och deltagit vid internationella 

konferenser samt evenemang, bland annat; Hands on international association of Children i  

Prag, Codata-Germany DCH2017 i Berlin, Nuclear Legacies – Community, Memory, Waste 

and Nature i Stockholm, Tekniskt museum i Oslo, European e-Accessibility Forum i 

Frankrike, Third international math science and creativity competition i Korea, 

Kernkraftwerke. Denkmalwerte und Erhaltungschancen i Berlin. Flera medarbetare har varit 

på studieresor till museer och science center i Storbritannien, Danmark och Norge. 

 

7.5.3 Internationella besök till museet 

Tekniska museet har 2017 tagit emot 34 (cirka 150 personer) olika internationella besök 

och delegationer. De bestod av representanter från science centers, museer och 

organisationer från bland annat Finland, Korea, Norge, Kina, Schweiz, Storbritannien, 

Lettland och Österrike.  

 

7.5.4 Internationella nätverk 

Tekniska museet är medlem i flera internationella nätverk, exempelvis: 

▪ NPA (Nordic Planetarium Association) 

▪ Ecsite (the European Network of Science Centers and Museums) 

▪ NSCF (Nordiska Science Center Forbund) 

▪ Hands on International 

▪ BRIDGES 

▪ TICCIH (The International Committee For The Conservation Of The Industrial 

Heritage 

 

7.6 Volymer inom prestationen 

Allmänna visningar och programaktiviteter för barn och unga 

Under 2017 har museet haft cirka 865 allmänna visningar (observera att program och 

visningar för skola inte är inkluderade i detta). Samtliga visningar har varit utformade att 

passa för barn och unga.  

 

Tekniska museet har under 2017 haft 25 programaktiviteter som i sin tur haft 10-15 

underaktiviteter, exempelvis vid Megahelg. Av dessa 25 vände sig 19 specifikt  mot barn 

och unga. Museets megahelger riktar sig till barn och unga, men även till andra som är 

intresserade av temat oavsett ålder. I  programaktiviteten robotprogrammering 
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genomförde museet totalt ca 40 antal tillfällen i museets robotlabb och cirka 3 380 

personer har därmed testat på programmering. 

 

Antal lärare på fortbildningar och event 

Tekniska museet har under året arrangerat ett flertal lärarfortbildningar  för förskola och 

grundskola. 378 lärare har deltagit inom bland annat fortbildning gällande programmering 

där Tekniska museet arbetat fram ett helt nytt innehåll och även fördjupningsnivåer. 

Dessutom deltog cirka 500 lärare i årets mässa ”Skola + museum = sant” och Tekniska 

museet har även anordnat sju lärarinspirationskvällar under året för cirka 737 lärare, med 

olika teman. Museet har utöver ovan även utbildat ett stort antal lärare inom ramen för 

Skolverkets fortbildning av lärare i programmering där museet ansvarat för fem 

utbildningstillfällen på olika platser i Mälardalen och Växjö. Museet har dessutom 

arrangerat fortbildning inom ramen för NTA samt vid flera tillfällen utbildning för 

förskollärare i samverkan med Hands On Science. Samt hållit i lärarfortbildningar inom  

ramen för Maker Tour i Åre och 150 lärare som ingått i projektet Maker Tour-

programmering i skolan. 

 

7.7 Prestationens kvalitet 

Årets fortsatta satsningar i MegaMind är konkreta exempel på hur Tekniska museet 

utvecklar verksamheten utifrån de kvalitetskriterier som museet har definierat för det 

tvärsektoriella perspektivet. 

 

Jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv har museet inkluderat i samband med 
arbete med insamling, extern kommunikation och programverksamhet. Tekniska museet 
har fortsatt att uppmärksamma kvinnors teknikanvändning vid insamlingar. I flera 
programaktiviteter uppmuntrar museet att tekniktunga ämnen, som programmering och 
rymd, är något för alla, även barn. Med uppsökande verksamhet och deltagande på externa 
event, arbetar Tekniska museet för att vara ett museum utan väggar och för att kunna 
inspirera barn och unga inom teknikområdet, oavsett barnets ålder, kön, kunskap och 
bakgrund. Teklafestivalen är ett konkret exempel på sådan verksamhet, där museets 
pedagog genomförde robotprogrammeringsworkshop  museets medverkan på 
Kulturfestivalen är ett annat exempel 

De långsiktiga effekterna av museets arbete med att integrera tvärsektoriella perspektiv 

och att ha ett inkluderande synsätt i verksamheten är förhoppningsvis att museet når en ny 

och bredare publik, att samlingarna i framtiden får en annan och mer representativ 

sammansättning, att barn och unga får ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap samt 

att attityder till kvinnors och mäns användning av teknik påverkas. Internationella 

samarbetsprojekt och internationellt sammansatta team knutna till museet bidrar till att 

bevaka internationella perspektiv i verksamheten.  

 

Den samlade bedömningen är att museet mycket väl uppfyllt målet med att integrera 

tvärsektoriella perspektiv i verksamheten. 
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8 Sammanfattande bedömning: kvalitet av 

museets resultat 
Tekniska museet har definierat kvalitet utifrån tre kategorier – kriterier för vad 

verksamheten uppfattar som god kvalitet under Excellens, kriterier för mått och värde av 

den spridning verksamheten får under Uppmärksamhet samt vilken långsiktig effekt 

verksamheten bedöms ha under Reflektion och påverkan. Samtliga kategorier bedömer 

kvalitet kopplat till resultat. Kvalitetsbedömningen är integrerad i övrig resultatredovisning 

och kommenterad mer detaljerat med jämförelser över tid (om möjligt) under respektive 

mål för återrapportering. 

 

Fri entré-reformen har påverkat konkurrensförhållandena på marknaden sedan införandet. 

Tekniska museet valde att möta det med en satsning på ökad kvalitet, men också därmed 

en högre entréavgift (2015) för att möjliggöra detta. Efter ett initialt marginellt tapp i antal 

besökare (2016) liksom ett stort tapp bland icke pedagogledda skolbesökare (17 procent) 

samma år har fallet hejdats bland skolelever och besökssiffran åter vänt uppåt under 2018. 

 

I den samlade kvalitetsbedömningen av den Uppmärksamhet som Tekniska museet haft 

2017, är bedömningen att museet lycktas väl. Totala antalet besökare har ökat med 5 

procent, från 300 178 till 314 666 personer.  

 

Museet har också bibehållit den mycket höga andelen barn och unga (53 procent) som 

besökare till museet, samt ökat antal användare i digitala och sociala kanaler. Medievärdet 

av den uppmärksamhet museet fått under året har sjunkit från en mycket hög nivå 2016 då 

Tekniska museet utsågs till Årets museum men ligger fortsatt högt.  

 

Bedömningen att vi lyckats väl motiveras också av att museet ökat antalet besöker till 

arkivet, tillgängliggjort samlingarna via DigitaltMuseum och därigenom ökat antalet 

nedladdningar samt visat ännu fler föremål ur samlingarna i landet och internationellt, 

liksom ökat vår pedagogiska närvaro i landet genom Maker Tour.  

 

Angående god kvalitet – Excellens, är kundnöjdheten (nöjda och mycket nöjda besökare) 

oförändrad men andelen mycket nöjda besökare har ökat med fem procentenheter som 

resultat av satsningar på personalens bemötande och nya science centerutställningen som 

får mycket höga omdömen. Även de priser och nomineringar museet erhållit under året 

pekar på bedömningen Excellens inom sektorn med utmärkelser som Europas mest 

kreativa museum för barn 2017, Årets samtidsdokumentation 2017 och Swedish Arts and 

Business Awards 2017. 

 

Ett ytterligare kvitto på verksamhetens kvalitet är ökningen av sålda årskort på 20 procent 

vilket tyder på att museets besökare värdesätter upplevelsen och gärna kommer tillbaka 

flera gånger. 

 

Samma bedömning görs gällande excellens i tillgänglighetsarbetet där museet under året 

framstått som det goda exemplet i branschen, med ny entréramp, Funkis i MegaMind, samt 

inbyggt i verksamhetens nysatsningar vilket förhoppningsvis inspirerar andra men också 

förpliktigar då mycket återstår att göra. Den samlade bedömningen är också att museet 

mycket väl uppfyllt målet med att integrera tvärsektoriella perspektiv i verksamheten, 
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MegaMind har inkluderat ett mångfalds-, barn- och ungdomsperspektiv som fortsatts att 

utvecklas under året. Jämställdhetsperspektivet fortsätter att inkluderas vid nyförvärv och 

även i programverksamheten, där en balans bland talare, arrangörer och deltagare 

generellt sett eftersträvas. 

 

Även gällande tillgängliggörandet av bildsamlingarna är bedömningen att verksamheten 

mycket väl uppfyllt målet, där så fria licenser som möjligt och högupplösta bilder gör 

bilderna användbara långt utanför Sveriges gränser. Den aspekten kan också lyftas under 

kriteriet uppmärksamhet. 

 

Museet har under året fortsatt på inslagen väg när det gäller forskarsamverkan. Inom 

samtliga delar av kärnverksamheten – samling och dokumentation respektive publik och 

pedagogisk verksamhet – samarbetar Tekniska museet med universitet och högskola samt 

medverkar i forskning. Forskarnärvaron berikar verksamheten med vetenskapliga 

diskussioner om relevanta frågeställningar och metodutveckling. Museets gemensamma 

program för dokumentation, insamling och utställningar har bidragit till en tydligare 

riktning och fokus kring verksamhetens kunskapsuppbyggnad. 

 

Tekniska museet har haft fler värdefulla samarbeten som ordentligt har berikat 

programverksamheten och tillfört ett mervärde för besökarna. Arbetet med co-creation 

kopplat till utställningar och upplevelser som Gruvan och Matematikträdgården och 

restaurangen har fortsatt under 2017. Även när det gäller internationellt samarbete har 

museet ytterligare flyttat fram positionerna. Museet har skapat nya internationella 

kontakter och fortsätter med strategin att ta in extern spetskompetens till de större projekt 

som bedrivs. Den samlade bedömning är att Tekniska museet väl uppfyllt målet att öka 

kunskapen inom de områden där museet verkar. Såväl samarbetet med universitet och 

högskolor som det internationella samarbetet har ytterligare ökat och fördjupats under 

året. 

 

I relation till samlingarnas bevarande återstår att finna en långsiktigt hållbar lösning vilket 

också inkluderar möjligheter till konservatoriska åtgärder på museet alternativt i 

magasinen.  

 

I kategorin Reflektion och påverkan är kvalitetskriterierna svårare och mer komplexa att 

utvärdera. Tekniska museet har en viktig roll i att ge perspektiv på hur teknikutvecklingen 

har påverkat samhällsförändringar. Hur ny teknik förhåller sig till, och ofta är, beroende av 

tidigare tekniska framsteg och teknikanvändning.  

 

Under året fortsatte Tekniska museet att uppmärksamma den digitala teknikutvecklingen 

med forskningsprojektet Dataspelens världar samt med satsningen på interaktiva digitala 

upplevelser med inriktning på konst i Digital Now. Detta för visa på utforskandet av 

teknikens potential i framkant. I I’m Alive – mobil teknik på liv och död har inneburit att 

museet belyst teknikanvändning och utveckling med fokus på en grupp som sällan 

synliggörs i museisammanhang, nämligen flyktingar. Insamlingen och utställningen speglar 

på ett unikt sätt samtiden och den betydelse som mobil teknik kan ha för människor på 

flykt vilket rönt stor medial uppmärksamhet. Förberedelserna fortsätter också för 

utställningen om människan och maskinen och vilka frågor det kan väcka ur etisk moralisk 

synvinkel. 
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Skolbarn under MegaMind Funkis extra tillgängliga onsdagar. Foto: Anna Gerdén 
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9 Tekniska museets medarbetare 
2017 var medelantalet anställda 76 på Tekniska museet. Medelåldern bland museets 

medarbetare var 47 år (exklusive timanställda). Museet har haft totalt 13 anställda på 

visstidsanställningar motsvarande 7 årsarbetskrafter. Under 2017 har museet timarvoderat 

87 personer. De arbetar som museivärdar, receptionister, pedagoger, butiksbiträden och på 

enstaka uppdrag i verksamheten som t ex bibliotekarie och med att skriva texter till 

museets årsbok (motsvarande 18 årsarbetskrafter). 

 

Personalrörligheten har under 2017 varit cirka 7,8 procent. Den genomsnittliga 

anställningstiden för tillsvidareanställda är cirka 11 år (för män cirka 13 år, kvinnor cirka 8 

år).  

 

Under 2017 har museet rekryterat 14 personer, både till basorganisationen, projekt och 

vikariat. Bland dem kan nämnas enhetschef till museets Mottagande, Science center 

ansvarig, pedagogisk chef, eventansvarig och butikschef. 

 

Till Tekniska museets pool av timarvoderade värdar, pedagoger och butiksbiträden 

rekryteras kontinuerligt nya medarbetare.  

 

Jämställdhet och mångfald 

Tekniska museet arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en 

spridning i etnisk och kulturell bakgrund samt olika funktionsvariationer hos personalen.  

 

Under 2017 implementerades ett nytt instrument för löneanalyser enligt 

diskrimineringslagstiftningen, Lönevågen (levererat av Edge HR) i syfte att uppfylla de nya 

lagkraven.  

 

 
Maker Tour-bussar och personal framför museet. Foto: Anna Gerdén 
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Könsfördelning 

Könsfördelningen Man % Kvinna % Totalt 

Ledning 3 39 4 61 7 

Kärnverksamhet 26 47 29 53 55 

Stödverksamhet 6 45 8 55 15 

Summa 35 46 41 54 76 
 
Tekniska museets arbetsmiljöarbete 

Tekniska museet har en hälsovision som ska prägla verksamheten: ”Tekniska museet – Vi 

arbetar tillsammans. Med lust och glädje, respekt och omsorg – en hållbar arbetsplats för 

hela människan.”  

 

Under 2017 har museet gjort en översyn och förnyelse av museets arbetsmiljöpolicy, 

dokumentation och process för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Museet ger friskvårdsbidrag och bidrar även till anmälningsavgifter till motionslopp där 

enskilda eller grupper av medarbetare deltar. Museet bedriver också ett aktivt 

rehabiliteringsarbete som bygger på att upptäcka och åtgärda tidiga signaler. Tekniska 

museet anlitar Avonova, som företagshälsovårdsleverantör. Konsulter anlitas som stöd i 

förebyggande hälsoarbete samt rehabiliterings- och omställningsarbete. 

 

10 Organisation och arbetssätt 
Tekniska museet arbetar kontinuerligt med att effektivisera processerna i verksamheten. 

Museets organisation är enkel och tydlig. Dess struktur kan förändras över tiden och 

anpassas till omvärldens växlande krav.  

 

Under 2017 har en justering av organisationen genomförts som innebär att Tekniska 

museet organiseras i fem avdelningar; Pedagogik, Värdskap, Samlingar  

& Utställningar, Kommunikation & Program, Ekonomi & Affärsutveckling och Human 

Resources. Det nya är att den pedagogiska verksamheten blivit en egen avdelning och 

museets utställningsverksamhet knutits till kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning 

samt att museets programverksamhet lagts under Kommunikation. 

 

Organisationen ska syfta till att tydliggöra avdelningarnas kopplingar till publik verksamhet 

och befrämja effektivitet, arbetsmiljö och kundfokus.  

 

JAMMT – att tänka på jämt! 

JAMMT står för jämställdhet, arbetsmiljö, miljö, mångfald och tillgänglighet.  

 

JAMMT är ett övergripande perspektiv i museets verksamhetsplan och ska både ge utslag i 

den interna verksamheten som den utåtriktade och finnas som en aktiv del i personalens 

medvetande i det dagliga arbetet. Tekniska museet har en policy för inkluderande synsätt 

som innefattar jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.  

 

Medvetenheten om frågor som rör kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning 

eller ålder ska hela tiden vägas in i museets hela verksamhet.  
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Under våren 2017 har museets seminarieserie om normkritik, queerteori och jämställdhet 

fullföljts med två seminarier för museets medarbetare. Seminarieserien leddes av konsult 

Liv Höglund, genusvetare. 

 

Tekniska museet har under 2017 lagt tillgänglighetsansvaret hos en medarbetare på den 

pedagogiska avdelningen. Under året har checklistor och personas för tillgänglighet tagits 

fram med stöd av konsulter från Begripsam (finansierat av Arvsfonden). De ska användas i 

verksamhetens alla delar. 

 

Ledarskap – medarbetarskap 

Museets organisation och arbetssätt bygger på självgående medarbetare med stark 

initiativkraft och entreprenöriellt förhållningssätt. Tekniska museets verksamhetsidé, vision 

och strategiska mål skapar tydlig riktning och ramar för verksamheten. Samtidigt ger de 

frihet inom ramarna. Alla medarbetare har ansvar för att bidra till att utveckla 

verksamheten.  

 

Avdelnings- och enhetschefer som har personal-, resultat- och arbetsmiljöansvar ska utöva 

ett coachande och lösningsorienterat ledarskap, vilket innebär att de stödjer och 

uppmuntrar sina medarbetare att i hög utsträckning ta egna initiativ och finna lösningar på 

problem. Under våren 2017 genomförde ledningsgruppen ett ledarskapsprogram under 

ledning av Move Management. Under hösten genomfördes ett seminarium om statlig 

arbetsgivarpolitik och lönesättning under ledning av Arbetsgivarverket. 

 

Under hösten har en utvecklare anlitats för framtagande av synopsis gällande museets 

berättelse för användning vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare inom ramen 

för TM-akademin. 

 

Samtliga medarbetare har ett ansvar att utveckla och förbättra verksamheten utifrån ett 

kundperspektiv inom sitt ansvarsområde, i gränsöverstigande projekt och/eller i samverkan 

med externa parter. Museet håller regelbundna personalmöten där avdelningarnas och 

enheternas verksamheter lyfts fram. I samband med verksamhetsplaneringen involveras all 

personal. Tekniska museet har även genomfört två verksamhetsdagar där alla medarbetare 

deltagit. Teman har varit förutom museets verksamhetsplanering, utvecklingen av TM-

akademi och digitalisering. 

 

Museet involverar också de lokala fackliga representanterna i samband med större 

förändringar i verksamheten med syfte att skapa en god dialog och ett breddat underlag för 

beslut. 

 

Verksamhetsstöd 

Arbetet med att utbilda projektledare och budgetansvariga i ekonomifrågor som 

budgetering och resultatuppföljning av respektive kostnadsställe eller projekt har fortsatt 

under året. Detta har resulterat i en effektivare och mer kvalitetssäkrad ekonomistyrning.  

 

 

Tekniska museets styrelse 

Tekniska museets styrelse består av åtta ledamöter – hälften utses av staten och hälften av 

stiftarna, det vill säga Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Svenska 
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Uppfinnareföreningen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Regeringen utser 

ordföranden på förslag av stiftarna. 

 

Ledamöter som företräder stiftarna 

• Christer Fuglesang, professor KTH, astronaut, ordförande (Svenskt Näringsliv) 

• Peter Larsson, samhällspolitisk direktör (Sveriges Ingenjörer) 

• Inyang Eyoma Bergenstråle, CEO för Workwell (Svenska Uppfinnareföreningen) 

• Ingrid Skogsmo, bitr föreståndare SAFER Vehicle and Traffic Safety Center at 

Chalmers (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) 

 

Ledamöter som företräder staten 

• Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef på Kommunal och lektor på KTH 

• Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland och ordförande för AB Göta 

Kanalbolaget 

• Birgitta Ed, PR-konsult, senior adviser på Six Year Plan AB 

• En fjärde statlig representant kommer att utses. 

 

Tekniska museets ledningsgrupp 

• Peter Skogh, Museidirektör 

• Patrik Brundin, Avdelningschef Pedagogik 

• Gunhild Eriksson, Avdelningschef Värdskap 

• Dan Jacobson, Avdelningschef HR 

• Åsa Marnell, Avdelningschef Samlingar och utställningar 

• Anki Rundgren, Avdelningschef Kommunikation och Marknadsföring 

• Miriam Srigley, CFO/Avdelningschef Ekonomi och affärsutveckling 

 

11 Tekniska museets byggnader 
Tekniska museet är, sett till utställningsyta, ett av de största museerna i Sverige. Den totala 

utställningsytan uppgår till cirka 12 400 kvadratmeter, varav drygt 9 100 kvadratmeter för 

egna utställningar. Stiftelsen Tekniska museet disponerar ett helt museikvarter med sex 

byggnader vid Museivägen på Gärdet i Stockholm och äger dessutom ett föremålsmagasin i 

Upplands-Bro. Stiftelsen äger huvudbyggnaden och Wallenberghallen. Tre flygelbyggnader; 

Norra och Södra Stallet samt Norra och Södra Ridhuset (Teknoramabyggnaden) ägs av 

staten men museet har avgiftsfritt arrende på obegränsad tid. Delar av Norra Stallet hyrs ut 

till Polismuseet och Riksidrottsmuseet. 

 

Total yta är 24 000 kvadratmeter i Stockholm och 1 600 kvadratmeter i Upplands-Bro. 

Därutöver hyr museet ytterligare 1 000 kvadratmeter magasinsyta i Upplands-Bro. Tekniska 

museet har sedan 2008 egen förvaltning av samtliga byggnader.  

 

Förbättringsinsatser på fastigheterna 2017 

▪ arbete med fasadrenovering avslutades under året 

▪ ny automatisk entrédörr installerades 

▪ ny ramp och betongplattor framför huvuddentrén 

▪ en laddningsstolpe för el-bilar installerades 

▪ ny mark- och fasadbelysning på framsidan   
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▪ lokalanpassning efter utställningar på plan 4  

▪ fasadrenovering Norra Stallet 

▪ befuktningsaggregat installerat i magasin på plan 3 

▪ installation av ny reception och informationsdisk i foajén, vilket medförde 

förbättrad arbetsmiljö för berörd personal samt service för besökare 

▪ ny hissplattform installerades i entrén 

▪ ombyggnation av restaurang och glasgång 

▪ ny avfuktare installerades i Bro magasin 

▪ nödvändiga besiktningar genomfördes 

 

Kostnader för hyra, uppvärmning och elektricitet 

▪ Under 2017 uppgick hyreskostnader till 245 000 kronor och el och värme till  

4 224 000 kronor. 

 

12 Tekniska museets miljöarbete  
Tekniska museet arbetar aktivt med att se över alla aspekter av miljöpåverkan i den interna 

och utåtriktade verksamheten. Museet har en policy för miljöledning och rapporterar 

årligen in resultatet av arbetet till Naturvårdsverket. Museet uppfyller idag de kriterier som 

Naturvårdsverket satt upp.  

 

Sammanställning av viktiga insatser inom miljöområdet för 2017: 

Fastighet 

▪ Det övergripande temat för museets nya restaurang är innovation och hållbarhet. 

Det övergripande miljötänkandet genomsyrar inte bara meny, råvaror och 

tillagningsmetoder utan även rummet där besökare kan se exempel på alternativa 

odlingsmetoder, följa restaurangens el- och vattenförbrukning samt sortera och 

väga sitt eget matavfall, som sedan kan användas. Hela miljön är utrustad med 

energisnål LED-belysning. 

▪ Museet har under året införskaffat en elbil i syfte att få ned utsläppet av koldioxid. 

▪ Under året har ett förnyat abonnemang på förnybar grön el tecknats. På så sätt 

bidrar museet till att minska utsläppen av växthusgaser. 

▪ I anslutning till den nya Mattematikträdgården har en laddningsstolpe för elbilar 

satts upp. 

▪ Under året har arbetet fortgått med att installera LED-belysning i museets 

utställningslokaler i syfte att minska energiförbrukningen. Den nya 

Matematikträdgården och huvudbyggnadens fasad har under året fått belysning 

med LED-armaturer. 

 

 

 

Skol- och utställningsverksamhet 

▪ Utställningen Spelet om energin, som tar upp sambandet mellan energianvändning 

och klimatförändringar, har under året besökts av ca 235 inbokade skolklasser. 

Sedan utställningen öppnade i november 2009 har den besökts av sammanlagt 2 

700 skolklasser som fått en genomgång med museets pedagoger. 
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▪ Utställningen Out to Sea – oceaner av plast handlade om det växande problemet 

med plast som hamnar i världens hav och på stränderna, bakgrunden till problemet 

och vad vi kan göra åt det.  

▪ “SIKU – Det sista isberget” av Synthestruct, Ida Long & Idun, var en interaktiv, 

audiovisuell upplevelse som berättar om hur jordens havsis smälter till följd av 

klimatförändringar.  

▪ I samarbete med branschorganisationen Svenska Science Center, Förbundet Unga 

Forskare och Vattenfall deltar museet i ett pedagogiskt koncept ”Gnistan” där 

skolklasser får arbeta med visioner kring energi och hållbar framtid.  

 

Publik- och programverksamhet 

▪ I många av de publika aktiviteter som museet anordnar är miljöaspekten en 

självklar och integrerad del. I utställningarna Unga forskare och Gnistan, fanns 

många bidrag som visade miljöteknik på innovativa sätt. 

▪ I samband med utställningen Out to Sea arrangerades en workshop för barn på 

temat plats i haven samt en föreläsning för hela familjen med rubriken ”Hållbarhet 

och plast i havet – hur hänger det ihop.  
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ÅRSREDOVISNING 

Förvaltningsberättelse 2017 

 
Stiftelsen Tekniska museet   

Tekniska museet är en stiftelse som har sitt ursprung i en ideell förening, som bildades 1923 

av Sveriges Industriförbund (idag Svenskt Näringsliv), Kungl. Ingenjörsvetenskaps-

akademien, Svenska Teknologföreningen (idag Sveriges Ingenjörer) och Svenska 

Uppfinnareföreningen. Verksamheten inleddes 1924 och nuvarande huvudbyggnad 

öppnade för publik 1936. Stiftelsen bildades 1948.  

 

Stiftelsens ändamål och uppdrag 

Tekniska museets uppgift enligt stiftelsens stadgar är att belysa utvecklingen inom 

ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom industrin. Inom detta 

ämnesområde skall museet bedriva och främja vetenskaplig forskning och dokumentation 

samt utöva undervisnings- och upplysningsverksamhet.  

 

Tekniska museets uppdrag från Kulturdepartementet formuleras i regleringsbrev och årliga 

riktlinjer. Enligt riktlinjer för verksamheten ska Tekniska museet öka tillgängligheten till 

samlingarna, förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande samt öka kunskapen 

om det område museet verkar inom, bland annat genom forskning och samverkan med 

universitet och högskolor. Tekniska museet ska också integrera ett jämställdhets-, 

mångfalds- och barnperspektiv i sin verksamhet. Dessutom ska internationellt och 

interkulturellt utbyte och samverkan öka och integreras i museets verksamhet. 

 

Hållbarhet 

Tekniska museet ska medverka till en ekologiskt hållbar utveckling genom att låta 

miljötänkande genomsyra verksamheten, väga in miljöhänsyn och hushållning av resurser i 

utnyttjandet av energi vid val och handhavande av material och kemikalier samt i samband 

med resor och transporter,  sprida kunskap och engagemang om miljöfrågor i utställningar 

och pedagogisk verksamhet,  förebygga föroreningar och ständigt förbättra museets 

miljöarbete genom att följa miljölagstiftning och andra krav samt ge alla anställda 

kontinuerlig utbildning i miljöfrågor.  

 

Tekniska museet har som målsättning att; 

- Minska energiförbrukningen av el och värme 

- Förbättra systemet för källsortering 

- Fortsätta arbetet med att öka antalet anskaffningar med miljökrav 

- Minska utsläpp av CO2 för transporter och tjänsteresor 

- Lyfta fram hållbarhetsperspektivet i museets miljö, t ex i restaurangen och i 

utställningar 
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Finansiella förutsättningar 

Museet finansieras dels av staten genom anslag från Kulturdepartementet motsvarande 47 

procent av intäkterna under 2017 (48 procent), dels av bidrag från olika stiftelser, fonder, 

näringsliv, myndigheter och organisationer samt av egna intäkter från bland annat 

entrébiljetter, skolvisningar, eventverksamhet, butik och lokaluthyrning. För att säkra den 

långsiktiga finansieringen av verksamheten har museet bland annat medvetet arbetat med 

att öka egenfinansieringen genom att öka sina intäkter, bland annat övriga 

verksamhetsintäkter dit t ex entréintäkter räknas vilka har ökat med 24 procent sedan 

2013. Entréintäkterna har under samma period ökat med 70 procent.  

 

Förändring av eget kapital 

Föregående års resultat har balanserats i ny räkning och ökat balanserat resultat med 3 083 

tkr till 23 626 tkr. Detta är en temporär förstärkning av fritt eget kapital vilket kommer att 

användas i verksamheten inom de närmsta åren. 

 

Verksamheten under året 

• Utsetts till Europas mest kreativa museum för barn i och med priset Children in 

Museums Award.  
• Ökat antalet besökare med 5 procent till 314 666 personer, varav 53 procent är 

under 20 år. Av dessa är 47 096 skolelever. 

• Ökat museets årskortsförsäljning med 20 procent till 7 787 årskort, motsvarande 
27 687 personer. 

• Ökat andelen nöjda och mycket nöjda besökare med 2 procentenheter till 87 
procent.  

• Öppnat Tekniska by Pontus – en ny restaurangupplevelse med tema innovation, 
framtid och hållbarhet.  

• Totalrenoverat eventsalen där det sedan anordnades flertalet större event såsom 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelses 100 års jubileum, Polhemspriset och SKAPA-
priset. 

• Skapat PR kring verksamheten i svensk media värderad till 47,5 miljoner kronor.  

• Lanserat Youtubekanalen Tekniska tuben.  

• Visat 515 föremål ur samlingarna på olika platser över hela landet.  

• Öppnat tematiska Matematikträdgården – gratis och öppen för alla.  
• Mottagit 12 miljoner kronor för utveckling av Maker Tour tillsammans med 

Kronoberg och Gävleborg.  

• Inlett nya sponsorsamarbeten med E.ON och Sandvik.  

• Fortbildat museets personal inom normkritik.  
• Initierat förvärv till samlingarna kopplat tillsamhällsfenomet #metoo #teknisktfel 

#vispelarintemed.   
 

Hållbarhet under året 

Några exempel: 

▪ Det övergripande temat för museets nya restaurang är innovation, framtid och 

hållbarhet vilket genomsyrar meny och tillagningsmetoder. I restaurangmiljön kan 

gästerna följa el- och vattenförbrukning samt väga sitt eget matavfall som blir till 

mull. 

▪ Inköp av en elbil i syfte att få ned utsläppet av koldioxid. 
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▪ Under året har arbetet fortgått med att installera LED-belysning i museets 

utställningslokaler och den nya Matematikträdgården och huvudbyggnadens fasad 

har under året fått belysning med LED-armaturer. 

▪ Tekniska museet tecknade ett sponsoravtal med energiföretaget E.ON AB vilket ger 

museet en hållbarhetspartner som kan bidra till att lyfta energi- och 

hållbarhetsfrågor mot museets besökare. 

▪ Utställningen Spelet om energin, som tar upp sambandet mellan energianvändning 

och klimatförändringar, har under året besökts av ca 235 skolklasser.  

▪ Utställningen Out to Sea – oceaner av plast.  

 

Framtida utveckling 

Under det kommande året ska museet fortsätta utveckla entrémiljön, tillgängliggöra mer av 

samlingarna och ta position som Sveriges ”dataspelsmuseum”. Från 2019 och framåt 

kommer museet också att bli en plats för det som kallats ”vår tids viktigaste samtal” – det 

om artificiell intelligens och människan och maskinen. Det sker i flera satsningar. Tack vare 

en jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och bidrag från Stora 

Fonden kommer museet 2020, som del av ett nationellt initiativ, bygga en dom och nya 

miljöer för interaktivt digitalt lärande baserad på svensk världsledande visualiseringsteknik. 

Museet kommer då bli en ännu tydligare resurs för skolan. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

▪ Entréintäkterna är en viktig del av verksamhetsintäkterna då de utgör hälften av 

nettoomsättningen. Fri-entré-reformen för statliga museer som infördes i februari 

2016 bidrar till en försämrad konkurrenskraft för museet som har tappat 

framförallt de skolklasser som kommer för ej pedagogledda besök. Denna 

minskning av fria skolbesökare är olycklig då den gruppen är viktig i museets 

uppdrag att väcka nyfikenhet för teknik bland barn och unga. 

 

▪ Bidragen är kopplade till projekt som oftast löper på ett till tre år. Ansökningar görs 

löpande men beslut kommer ofta långt senare vilket medför en osäkerhetsfaktor i 

museets planering av projekt, inte minst de större utställningarna som tar flera år 

att ta fram. 

 

 

Resultat och ställning  

 

 
 

 

 

Ekonomisk översikt 2017 2016 2015 2014

Balansomslutning 104 679 026 82 069 549 77 313 721 81 969 534

Statsanslag 47 900 000 47 393 000 46 845 000 46 634 000
Övriga verksamhetsintäkter 53 360 691 50 500 232 58 976 224 50 337 485
Summa verksamhetsintäkter 101 260 691 97 893 232 105 821 224 96 971 485

Verksamhetskostnader -98 882 428 -94 158 955 -97 964 074 -97 841 534

Årets resultat 1 710 629 3 083 031 7 053 148 -1 715 634

Antal besökare 314 666 300 178 306 745 312 065
Definitioner: se not 17
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Intäkter 

En betydande bidragsgivare är Stora Fonden, som instiftades år 1990 med medel från 

näringsliv, organisationer och privatpersoner med ändamålet är att främja Tekniska 

museets verksamhet. Under senare år har detta skett främst med inriktning på utveckling 

av museets utställningar och basverksamhet. Stora Fonden har delat ut sammanlagt 130 

mkr till Tekniska museet sedan fonden startades inklusive årets utdelning om 3 mk.  

  

Av de bidrag som redovisas som intäkt under året är merparten hänförliga till Stora Fonden, 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse 

(MAW) och Allmänna arvsfonden. Utöver medel till basverksamheten från Stora Fonden, 

har dessa bidrag använts till Maker Tour Programmering i skolan, Matematikträdgården 

samt fortsatt tillgänglighetsarbete i MegaMind. Sponsringsintäkter står för 3,5 procent av 

verksamhetsintäkterna.  

 

Byggandet av en helt ny restaurang och konferenslokal samt Matematikträdgård, vilka 

öppnade under hösten och fick stor publicitet, bidrog till att nå besöksmålen för året och 

kommer fortsatt att innebära viktiga hörnstenar i besökarnas helhetsupplevelse och 

därmed även till egenfinansieringen. 

 

 
 

 

 

 

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2017 2016

Verksamhetsintäkter

Bidrag 2 10 290 690 11 373 346
Statsanslag 47 900 000 47 393 000
Nettoomsättning 3 43 070 001 39 126 886
Summa verksamhetsintäkter 101 260 691 97 893 232

Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader 5 -45 056 744 -43 163 809
Personalkostnader 4 -48 603 981 -46 051 777
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 6, 8 -5 221 703 -4 943 369
Summa verksamhetskostnader -98 882 428 -94 158 955
Verksamhetsresultat 2 378 263 3 734 277

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 400 16 309
Räntekostnader och liknande resultatposter -689 034 -667 555
Resultat efter finansiella poster 1 710 629 3 083 031

Resultat före skatt 1 710 629 3 083 031

Skatt på årets resultat – –
Årets resultat 1 710 629 3 083 031
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 84 193 038 56 822 894
Samlingar 7 2 000 000 2 000 000
Inventarier, verktyg och installationer 8 2 172 600 2 129 079
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 9 – 5 731 234

88 365 638 66 683 207
Summa anläggningstillgångar 88 365 638 66 683 207

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 10 482 227 489 656
482 227 489 656

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 604 445 1 944 971
Övriga fordringar 445 726 108 964
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 107 706 1 302 651

4 157 877 3 356 586

Kassa och bank

Kassa och bank 15 11 673 284 11 540 100
11 673 284 11 540 100

Summa omsättningstillgångar 16 313 388 15 386 342

SUMMA TILLGÅNGAR 104 679 026 82 069 549

Balansräkning 

Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital/donationskapital 2 000 000 2 000 000
2 000 000 2 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 23 625 648 20 542 618
Årets resultat 1 710 629 3 083 031

25 336 277 23 625 649
27 336 277 25 625 649

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 12 48 685 500 29 937 500
48 685 500 29 937 500

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 12 5 018 000 2 500 000
Leverantörsskulder 5 167 085 6 929 738
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 13 9 040 362 7 743 788
Övriga skulder 657 940 998 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 8 773 862 8 334 784

28 657 249 26 506 400
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104 679 026 82 069 549
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Kassaflödesanalys

Belopp i kr 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 710 629 3 083 031
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 5 221 703 4 943 369

6 932 332 8 026 400
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 6 932 332 8 026 400
Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 7 429 -21 537
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -801 292 -466 689
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -367 151 4 172 798
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 771 318 11 710 972

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -36 917 247 -11 097 283
Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 917 247 -11 097 283

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 25 000 000 –
Bidrag 10 013 113 818 350
Amortering av lån -3 734 000 -2 500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 279 113 -1 681 650

Årets kassaflöde 133 184 -1 067 961
Likvida medel vid årets början 11 540 100 12 608 061
Likvida medel vid årets slut 15 11 673 284 11 540 100
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig.
Byggnader har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Restaurang byggnad 20 år
Restaurang kök 10 år
Matematikträdgården markarbete 20 år
Installationer, MegaMind 20 år
Ytskikt, MegaMind 20 år
Kontorsdel, huvudbyggnad 20 år
Fasad, huvudbyggnad 30 år
Fönster, huvudbyggnad 20 år
Externt magasin i Upplands Bro 20 år
Ombyggnad Norra Stallet 10 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
Datorer 3 år
Utställningsinstallationer Utställningsperioden

(oftast 3 år)
Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras
aktuella plats och skick. 
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Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Värdering av finansiella tillgångar 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Ersättningar till anställda

Pension

Ersättningar vid uppsägning 

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som museet erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av årskort

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter 
intäktsredovisas vid inbetalning från medlemmen.

Nettoomsättning

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som museet fått eller kommer att få.

Not 2 Bidrag

2017 2016

Erhållna bidrag 10 290 690 11 373 346

Bidrag som redovisats som intäkt 2017 2016

Insamlade medel:
Stiftelser/fonder 6 083 091 6 623 834
Företag/föreningar 1 945 367 16 966
Summa insamlade medel 8 028 458 6 640 800

Offentliga bidrag:
Statliga 1 713 657 4 145 048
Arbetsmarknadsstöd 548 575 517 498
Kommunala – 70 000
Summa offentliga bidrag 2 262 232 4 732 546

Summa bidrag 10 290 690 11 373 346

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller det statliga avtalet om omställning som Tekniska museet 
omfattas av. Kostnaden för museet är dels att uppsägningstiden enligt LAS förlängs enligt en avtalad skala 
och dels en årlig avsättning till Trygghetsstiftelsen. Vid uppsägningar av personliga skäl gäller uppsägningstid 
enligt LAS och inga andra ersättningar utgår. I enskilda fall kan omständigheterna innebära att 
överenskommelser om ersättningar utöver uppsägningslön betalas ut.

Tekniska museets personal omfattas av det statliga pensionsavtalet PA-16. Det innebär att personalen har i 
huvudsak avgiftsbestämd (premiebestämd) pension. Genom övergångsregler från tidigare pensionsavtal 
omfattas en del medarbetare i delar av sina löner av förmånsbestämd pension. Det gäller främst de som 
tjänar över 7,5 basbelopp och är födda 1987 eller tidigare.

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället respektive 
utförandetillfället.
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Not 3 Nettoomsättning per verksamhetsgren

2017 2016

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Entreávgifter 21 241 624 20 277 162
Publik verksamhet 4 076 332 3 876 558
Hyror 7 392 469 7 518 498
Butiksförsäljning 4 900 397 4 992 968
Eventintäkter 3 551 565 1 501 700
Sponsringsintäkt 1 907 614 960 000

43 070 001 39 126 886

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav

2017 män 2016 män

Sverige 76 46% 76 46%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2017-12-31 2016-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 50% 50%

Övriga ledande befattningshavare 61% 67%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2017 2016

Löner och ersättningar 33 029 304 30 633 921
Sociala kostnader 14 196 867 12 946 650
(varav pensionskostnad) (3 020 590) (3 143 795)
Övriga personalkostnader 1 377 810 2 471 206
Tot personalkostnader 48 603 981 46 051 777

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga

anställda

2017 2016

Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga

museidirek tör anställda museidirek tör anställda

Löner och andra ersättningar 1 104 420 31 924 884 1 101 010 29 532 911

Av stiftelsens pensionskostnader avser 164 134 kr ( 117 147 kr) gruppen styrelse och
museidirektör. Den 5 oktober 2015 anställdes Peter Skogh som museidirektör och anställningen
gäller tillsvidare enligt avtal mellan Tekniska museet och Skogh. Avtalet innebär att Skogh har en 
uppsägningstid på tolv månader och pension enligt statliga avtal. Pension inträder vid 65 år.

Not 5 Operationell leasing

Leasingavtal där museet är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2017-12-31 2016-12-31

uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 615 213 482 314
Mellan ett och fem år 553 819 610 727
Senare än fem år – –

1 169 032 1 093 041

2017 2016

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 611 468 477 045

Avgifter gällande externt magasin, kontorsinventarier och kassaterminaler. Avtalen löper på mellan 12 och                                                                                                  
36 månader.
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Not 6 Byggnader och mark

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 101 530 523 94 640 626
Nyanskaffningar 31 165 663 6 889 897
Omföring från pågående nyanläggningar 863 525 –
Avyttringar och utrangeringar -2 142 970 –
Vid årets slut 131 416 741 101 530 523

Netto anskaffningsvärde 131 416 741 101 530 523

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -44 707 629 -40 264 851
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 142 970 –
Årets avskrivning -4 659 044 -4 442 778
Vid årets slut -47 223 703 -44 707 629

Redovisat värde vid årets slut 84 193 038 56 822 894

Not 7 Samlingar

2017-12-31 2016-12-31

Redovisat värde vid årets slut 2 000 000 2 000 000

Det bokförda värdet är 2 000 000 kronor, vilket varit oförändrat sedan stiftelsens bildande. 
Försäkringsvärdet är dock avsevärt högre.

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 35 922 800 37 487 736
Nyanskaffningar inklusive omföring från pågående nyanläggningar 10 619 292 2 703 714
Årets bidrag -10 013 112 -818 350
Avyttringar och utrangeringar -5 428 523 -3 450 300
Vid årets slut 31 100 457 35 922 800

Netto anskaffningsvärde 31 100 457 35 922 800

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -33 793 720 -36 743 429
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 5 428 523 3 450 300
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -562 659 -500 592
Vid årets slut -28 927 856 -33 793 721

Redovisat värde vid årets slut 2 172 600 2 129 079

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Vid årets början 5 731 234 4 227 562
Investeringar 9 098 344 3 839 005
Anskaffningsvärdet utställningar minskas med erhållna bidrag -14 829 578 -818 350
Omföring till Inventarier, verktyg och installationer -1 516 983
Redovisat värde vid årets slut – 5 731 234

Not 10 Varulager m m

2017-12-31 2016-12-31

Färdiga varor och handelsvaror 482 227 489 656
482 227 489 656
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror 19 924 19 924
Förutbetalda försäkringspremier 262 542 282 742
Upplupna intäkter 659 011 353 616
Övriga poster 1 166 229 646 369

2 107 706 1 302 651

Not 12 Långfristiga skulder

2017-12-31 2016-12-31

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 48 685 500 29 937 500

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 29 480 500 19 937 500

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 5 018 000 2 500 000

Väsentliga förutsättningar för SEB:s kreditgivning till Stiftelsen Tekniska museet är att staten utser
minst hälften av antalet styrelseledamöter samt ordföranden i stiftelsens styrelse samt att stiftelsen
framgent erhåller statliga bidrag till verksamheten.

Not 13 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Personalrelaterade upplupna kostnader 5 057 521 5 209 274
Övriga upplupna kostnader 1 869 311 1 326 314
Förutbetalda hyror 1 819 531 1 797 587
Övriga poster 27 499 1 609
Summa 8 773 862 8 334 784

Not 15 Likvida medel

2017-12-31 2016-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel 51 000 48 000
Banktillgodohavanden 11 622 284 11 492 100

11 673 284 11 540 100

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

I posten ingår skulder avseende bidrag från stiftelser och föreningar med 9 040 362 kr (7 743 788 kr f.å.) 
vilka är hänförliga till pågående projekt.
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Not 16 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2017 2016

Avskrivningar 5 221 703 4 943 369
5 221 703 4 943 369

Not 17 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar
Verksamhetsintäkter Summa intäkter
Verksamhetskostnader Totala kostnader exkl.finansiella poster
Årets resultat Enligt resultaträkning
Antal besökare Samtliga besökare till museet.

Not 18 Händelser efter balansdagen

Tekniska museet har, tillsammans med Kronoberg och Gävle, fått 12 miljoner kronor till projektet Mot Nya 
Höjder för perioden 2018-2021. Projektet syftar till att öka andelen gymnasieelever som väljer att läsa teknik- 
eller naturvetenskaplig inriktning och därmed bidra till att stärka innovationsförmågan och attraktiviteten i 
regionerna.














