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Vision Tekniska museet – Alla små geniers favoritställe  
 
Verksamheten 2019  
Styrelsen för Stiftelsen Tekniska museet, organisationsnummer 802005-9187, får härmed 
avge resultatredovisning och årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 
2019. Diarienummer: 14/20-1.7 
www.tekniskamuseet.se 
 
 



3 

Resultatredovisning 
Sammanfattning av året som gått   .............................................................................. 4 

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

Resultatredovisning ....................................................................................................... 8 

Resonemang kring kvalitetsbedömning  ............................................................................. 8 

1 Besökare och publik verksamhet ...................................................................................... 9 

2 Tillgänglighet till samlingarna ......................................................................................... 16 

3 Samlingarnas bevarande ................................................................................................ 20 

4 Kunskapsuppbyggnad ..................................................................................................... 25 

5 Tillgänglighet  .................................................................................................................. 30 

6 Samverkan ...................................................................................................................... 33 

7 Internationellt och interkulturellt .................................................................................. 40 

8 Sammanfattande bedömning: kvalitet av museets resultat .......................................... 43 

9 Tekniska museets medarbetare ..................................................................................... 45 

10 Organisation och arbetssätt ......................................................................................... 46 

11 Tekniska museets byggnader ....................................................................................... 48 

12 Tekniska museets miljöarbete  ..................................................................................... 49 

ÅRSREDOVISNING ........................................................................................................ 51 

Revisionsberättelse 2019  .................................................................................................. 65

Oberoende revisors bestyrkanderapport om Resultatredovisning................................... 67 



 

4 
 

Sammanfattning av året som gått   
Antal besök, kvalitét och uppsökande verksamhet i Sverige 
 Antalet besökare till Tekniska museet ökade med 20 procent till 387 697 jämfört med 

2018, 51 procent av besökarna var under 19 år. Antalet unga besökare ökade jämfört 
med föregående år. Snittintäkten per besökare ökade med 15 kr. 

 

 I juli öppnade publiksuccén Robots från Science Museum i London, i museets egna 
aktivitetsyta Robot Zone har cirka 32 000 besökare interagerat med robotar. Den 
egenproducerade utställningen Play Beyond Play nominerades till Årets utställning. 
 

 Totalt 58 procent av respondenterna i den av MYKA standardiserade besökarenkäten 
var “mycket nöjda” med helhetsupplevelsen på Tekniska museet, vilket överträffar 
målsättningen om 45 procent mycket nöjda besökare.  

 

 Antalet användare på webben ökade med 25 procent och antalet följare i sociala 
medier ökade med 9 procent på Facebook och 17 procent på Instagram. Även antalet 
medieinslag ökade med drygt 13 procent.  

 

 Skolbesöken på museet ökade med 13 procent till 46 524 elever. Mer än 10 000 elever 
runt om i landet deltog i museets uppsökande verksamhet Maker Tour som också 
gästspelat i utvalda amerikanska skolor under året. Projektet Maker Tour – 
programmering i skolan nominerades till Gyllene hjulet och belönades med Silverhjulet.  

 

 Tekniska museet har mött över 9 000 deltagare på externa event runt om i Sverige, till 
exempel inom ramen för den mobila verksamheten Maker Tour. Sommarskolor i 
programmering har hållits i Akalla, Tensta och Hjulsta. 

 

 Eventverksamheten ökade med 118 procent tack vare satsning på marknadsföring, 
produktutveckling och återvändande nöjda kunder. 

 

Tillgänglighet 
 Tekniska museet har fortsatt det långsiktiga tillgänglighetsarbetet, bland annat genom 

att erbjuda alternativa format som digitala läsplattor i den pedagogiska verksamheten, 
förbättra informationen inför besöket med filmer samt genom att utöka öppettiderna. 

 

 Även tillgängligheten till samlingarna har ökat. Antalet bilder och objekt som finns 
digitalt tillgängliga ökade med 5 procent till 136 714 stycken och antalet förmedlade 
bilder från DigitaltMuseum ökade med 27 procent till 21 477 stycken. 

 

Samverkan 
 Genom strategisk samverkan ökar museet den geografiska räckvidden. 
 

 Samverkan med näringslivet ökar för att ge besökarna möjlighet att möta ny teknik. 
Ericsson har blivit huvudpartner till Tekniska museet genom ett flerårigt avtal.  
 

 Tekniska museet har bildat ett konsortium med Technisches Museum i Wien, DASA i 
Dortmund samt Parque de las Ciencias i Granada. En innovativ lösning där parterna 
byter utställningar med varandra under fyra år på temana hållbarhet och framtid. 
 

 Forskningssamverkan fortsätter, bland annat genom forskningsprojektet Digitala 
modeller tillsammans med Humlab vid Umeå Universitet som resulterat i att en 
utställning med samma namn öppnade på museet under året. 
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2019 – ett rekordår  

 
Med Robots lade Tekniska museet en ny pusselbit till utbudet - internationella 
vandringsutställningar. Satsningen bar frukt och resulterade i ett nytt besöksrekord för 
museet. Tanken är att visa en ny internationell utställning per år. Planen är klar till 2025. 
  
Året inleddes starkt med den nya egenproducerade och publikdragande, tusen 
kvadratmeter stora, dataspelsutställningen Play Beyond Play som också blev nominerad till 
Årets utställning. I samband med sportlovskampanjen lanserades den uppdaterade 
logotypen med ordbilden “Tekniska” – för att ta museet ytterligare ett steg in på 
upplevelsemarknaden. De lyckosamma satsningarna har gjort att mer medel kunnat 
återinvesteras i upplevelsen för att möta den växande publikens behov. Under året har 
serviceytor som garderober, ny hörsal och matsäcksrum kunnat färdigställas.   
 
Speciellt glädjande är också att museets mobila verksamhet, Maker Tour, fortsatt växa. 
Sammanlagt mötte vi mer än 18 000 elever, barn och vuxna runt om i Sverige för att väcka 
intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Tekniska museets närvaro i 
Storstockholms så kallat utsatta förorter börjar också återspeglas i form av fler besökare till 
museet från dessa områden. Under året har fördjupade samtal förts med 
utbildningsförvaltningen i Stockholm om att göra Tekniska museet till en speciell resurs för 
utvalda skolor i förorten, något vi hoppas mycket på inför de kommande åren. 
 
Tekniska museet ställer successivt om hela verksamheten mot innovation och 
entreprenörskap för en hållbar framtid. Konkret innebar det 2019 till exempel att 
restaurangen Tekniska by Pontus erhöll sin andra Krav-stjärna och att arbetet med att 
kraftsamla kring bygget av Wisdome och “Stockholms smartaste hus” fortsatt med 
framgång. Bara under de kommande fem åren gör museet sin största investering sedan det 
etablerades genom byggnation av nya lär- och upplevelsemiljöer i form av Wisdome. 
Tekniska firar ett hundraårsjubileum 2024 och kommer sannolikt också öppna sin första 
filial samtidigt som ambitionen är att ytterligare öka verksamheten runt om i landet. 
 
Utmaningar längs vägen är utställningslokalen Maskinhallens oväntat dåliga skick som 
måste åtgärdas under kommande åren och kräver externt tillskott till kassaflödet. Tekniska 
museet har också påbörjat en kompetensväxling och ökat fokus på fortsatt utveckling av 
metoder och medarbetare för att möta framtidens behov.  
 
Genom klok samverkan, nya och gamla partnerskap har Tekniska museet kunnat fortsätta 
öka kvaliteten i upplevelsen och ökad tillgänglighet till samlingar och verksamhet. Tekniska 
museet är tacksamma för de stora förtroende våra partners och bidragsgivare ger oss. Det 
är med stor stolthet Tekniska museet här redogör för verksamhetsåret 2019.  
 
 
 
 
Stockholm januari 2020                                                                                                                  
Peter Skogh 
Museidirektör 
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Tekniska museets uppdrag 
Stiftelsen Tekniska museet har formellt uppdrag från två parter; från stiftarna i form av 
stadgar för stiftelsen och från staten genom regleringsbrev och riktlinjer från regeringen. 
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 
samt de bestämmelser som följer av museilagen (2017:563). 
 
Tillgänglighet till samlingarna: Stiftelsen Tekniska museet ska öka tillgängligheten till 
samlingarna.  
 
Samlingarnas bevarande: Stiftelsen Tekniska museet ska förbättra förutsättningarna för 
samlingarnas bevarande. 
 
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. 
 
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. 
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Internationellt och interkulturellt: Stiftelsen Tekniska museet ska i sin verksamhet bedriva 
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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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).  
 
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.  
 
Inom Excellens definieras kriterier för god kvalitet i olika delar av verksamheten som 
kundnöjdhet, kundlojalitet och även utmärkelser. Till kategorin Uppmärksamhet hör 
uppföljning av nyckeltal som; besöksstatistik, åldersmässig spridning och uppmärksamhet i 
media. Under begreppet Ekonomi utvecklas kvalitetsbedömningar utifrån finansiella 
värden. Under rubriken Reflektion och påverkan diskuteras vilken långsiktig effekt museets 
verksamhet bidrar till.  
 
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.   
 

  



 

9 
 

1 Besökare och publik verksamhet 
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. 
 

1.1 Definierade kvalitetskriterier för besökare och publik 
verksamhet  
 
Mått på kvalitet avseende Tekniska museets besökare har utgångspunkt i: 
 mycket nöjda besökare  
 uppmärksamhet i antal medieinslag  
 antal användare på museets webbplatser 
 statistik och analys av museets närvaro i sociala medier 
 verksamheten attraherar barn och unga – visionen om Alla små geniers 

favoritställe leder arbetet 
 

Även ett antal utställningskriterier har tagits fram. Museets utställningar ska: 
 följa programmet för dokumentation, insamling och utställningar 
 bidra till att bredda teknikbegreppet 
 attrahera alla barn och unga  
 erbjuda en hög grad av tillgänglighet och fakta på flera nivåer  
 inbjuda till interaktivitet och medskapande 

 

1.2 Besökarstatistik 
Enligt 2016 års direktiv från Myndigheten för kulturanalys, MYKA, redovisas besökare på två 
sätt: Anläggningsbesökare respektive besökare till kärnverksamheten.  Till kärnverksamhet 
räknas alla besökare som kommer för museets utställningar. Under benämningen 
anläggningsbesök inkluderas även de personer som enbart har kommit för att vistas i 
museets Matematikträdgård eller för att enbart besöka butik och/eller restaurang.  
 
Antalet besök till Tekniska museet ökade under 2019 med drygt 20 %, totalt gjordes  
387 697 besök till anläggningen varav 374 002 var besökare till kärnverksamheten. 
 
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 besökarstatistiken. Under året 
sjönk andelen barn och unga (upp till 19 år) från 53 procent (2018) till 51 procent. 
Förklaringen ligger i att museet har ökat andelen utländska turister under 
sommarmånaderna där vuxengruppen är större. Utställningen Robots har också bidragit till 
att en större andel vuxna sökt sig till museet. Totalt sett har dock antalet barn och unga 
ökat med 26 324 besökare jämfört med föregående år. 
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Antal anläggningsbesökare till Tekniska museet per månad 2019 jämfört med 2018 

 
 
 
Besöksutvecklingen på Tekniska museet 2010 – 2019 
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1.2.1 Tekniska museets besökare i siffror 
 2017 2018 2019 

Totalt antal besökare 314 666 323 399          387 697 
Andel barn och unga under 
19 år (%) 

53  53 51 

 

 2017 2018 2019 
Antal sålda årskort 7 787                7 450 10 474   
 
Antal sålda årskort under året uppgick till 10 474. Den 1 juli 2018 infördes ett nytt 
årskortskoncept med individuella kort samt en ny prisstrategi vilket ökat intäkten per 
besökare med 15 kr. Fram till ändringen fanns olika typer av familjekort vilket innebär att 
siffrorna inte är fullt ut jämförbara. 
 

Tekniska museet genomför löpande besökarundersökningar. Under 2019 har museet 
använt sig av den av MYKA standardiserade enkäten med tilläggsfrågor och resultatet visar 
att 58 procent av respondenterna varit “mycket nöjda” och 34 procent “nöjda” med 
helhetsupplevelsen*. Resultatet är inte jämförbart med 2018, då ett externt analysföretag 
anlitades med annan skala för att mäta kundnöjdhet.  
*Ungdomar under 19 år ingår inte i svarsresultatet på grund av undersökningsmetod. 

 

1.2.2 Skolbesök   
Under 2019 besökte 46 524 elever Tekniska museet. Av dem deltog 25 138 i en 
pedagogledd verksamhet. Under året har även cirka 10 400 elever deltagit i museets mobila 
pedagogiska verksamhet Maker Tour. Läs vidare under avsnitt 1.4 Den unga publiken. 
 

 2017 2018             2019 
Totalt antal lärare i museet 7 547 4 906 6 930 

 
Totalt antal elever i museet 47 096 41 567 46 524  

 
  

Antal elever i visningar 25 237 21 897 25 138 
Totalt antal visningar  1 688 1 324 1 588 
Snitt antal elever per visning 15 17 16 

 
 

Totalt antal elever i Maker Tour 1 550 11 850 10 400 
 

1.2.3 Besökare till visningar, program, labb- och kursverksamhet  
Under 2019 har museet haft 1 174 visningar i Robots och av modelljärnvägen med cirka 
21 000 besökare (att jämföra med 784 visningar, 2018), detta inkluderar inte visningar för 
skolor. AR-teknik har visats med prova-på-aktivitet för cirka 6 000 besökare (5 730, 2018) 
och cirka 24 000 besökare har deltagit i museets experimentshower. Utöver detta testade 
totalt cirka 9 100 besökare VR-teknik i labbet under året. 
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Cirka 32 000 besökare har deltagit i robotsaga, robotyoga, robotshow och 
robotprogrammering mellan juli och december i museets egenproducerade Robot Zone, en 
plats i anslutning till Robots med aktiviteter för de yngsta besökarna. Museet har också 
genomfört 71 kurser, inom bland annat programmering och spelutveckling under året med 
totalt 1 535 deltagare. 
 

1.2.4 Besökare till externa program 
Under året har Tekniska museet mött besökare på ett flertal olika externa event, inte minst 
inom ramen för den mobila verksamheten Maker Tour med vilken museet genomfört event 
för skolelever i New Jersey, USA samt på Järvaveckan och Kulturfestivalen i Stockholm. 
Museet har dessutom deltagit med workshops under exempelvis Ecsite i Köpenhamn, på 
SETT-mässan i Kista och Skolforum i Älvsjö. Totalt har över 9 000 besökare deltagit i externa 
program. Läs vidare under avsnitt 6.4 Regional och nationell samverkan – Maker Tour. 
 

1.3 Utställningar  

 
Barn interagerar med den sociala roboten Pepper i utställningen Robots. Foto: Vanni Jung Ståhle 

 
Årets stora utställningssatsning Robots från Science Museum i London invigdes under 
sommaren. Utställningen, som innehåller över hundra humanoida robotar, har varit en stor 
medial och publik framgång. I samband med öppnandet av Robots har delar av 
utställningen 100 innovationer tagits ned i syftet att skapa en permanent yta för 
turnerande utställningar. Under året har även utställningen Digitala modeller öppnat, och 
uppdateringar av den befintliga utställningen Gruvan har genomförts. Även Play Beyond 
Play har uppdaterats och blev under året nominerad till årets utställning av Forum för 
utställare. 
 
Tekniska museet erbjuder även utställningar på andra platser och under året har bland 
annat utställningen I´m Alive – mobil teknik på liv och död turnerat till Science Center 2047 i 
Borlänge och Hofors. Totalt under året har 18 utställningar visats på museet och på fyra 
andra platser genom turnerande utställningar.  
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1.4 Den unga publiken  
1.4.1 Den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken 
Under 2019 har Tekniska museet skapat ett nytt och innovativt Makerlab, vilket möjliggör 
helt nya aktiviteter för såväl förskolor och skolor som allmänhet. Museet har även erbjudit 
70 gratis worskhops i programmering för skolor, i anslutning till utställningen Robots. 
Erbjudandet har skett i samarbete med museets partners Sandvik och Ericsson.  
 
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.  
Några exempel på dessa projekt och nätverk är Utställningen Unga Forskare, 
Kulturfestivalen, KomTek samt tävlingen Enlightening Imagination.  
 
1.4.2 Pedagogisk verksamhet 
Under hösten öppnades Makerlab i MegaMind. Det är en verksamhet med fokus på 
återbruk och skapande med hjälp av olika material – hållbarhet är ett nyckelord. Här får 
besökaren skapa helt analogt eller med hjälp av avancerad teknik och maskiner såsom 
laserskärare och 3d-skrivare.  
 

 
Lysande tovning, workshop i Makerlabbet. Foto: Anna Gerdén 
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De mest bokade skolprogrammen utöver uppdrag i MegaMind är kopplade till 
programmering samt museets permanenta utställningar och rör frågor som 
energianvändning, innovationer, media och robotteknik.  
 
I Tekniska museets Studio får barn och ungdomar producera sina egna nyhets- och 
radioprogram. Eleverna får jobba med nyhetsvärdering, källkritik, pressetik och 
upphovsrätt, samt ta ansvar för programmet både till innehåll och teknik.  
 
På museet sker ett konstant förbättringsarbete i syfte att tydliggöra utbudet av olika 
aktiviteter för skolan och att säkerställa att det museet erbjuder är relevant för lärare och 
elever. Under 2019 har museet fortsatt arbeta fram material för skolor som de kan göra på 
egen hand i Gruvan samt inför 2020 även uppdragen i MegaMind. Detta för att ge fler 
skolor möjlighet att ta del av verksamheten till en lägre kostnad. 
 

1.5 Konferens och event             
Under 2019 har eventverksamheten ökat sin omsättning med 118 procent från föregående 
år. Museet haft cirka 9 562 konferensgäster (cirka 5 430, 2018).  Det har genomförts 
konferenser och event för olika aktörer inom näringsliv, forskning och utbildning liksom 
offentlig sektor, bland dem kan nämnas IVA och Digital@idag. Eventverksamheten är 
strategiskt viktig för att museet ska bli en arena för samtal om teknik och samhälle. 
  
Tekniska museet har under året fokuserat på ökad marknadsföring av eventverksamheten 
och medverkat i upphandling gällande statliga ramavtalspriser för konferenser. Museet har 
blivit godkänd till “Dagkonferens Bas Små konferenser och möten 2019”, samt inväntar 
besked gällande “Stora konferenser och möten 2019”. Restaurangen Tekniska by Pontus 
verksamhet har under året uppmärksammats genom sin KRAV-certifiering med två stjärnor.  
 

1.6 Medieinslag 
Tekniska museet nämndes i uppskattningsvis 1 300 artiklar och inslag med en sammanlagd 
räckvidd på drygt 110 miljoner visningar under året (1 151 stycken under 2018). Under året 
har utställningen Robots varit det som genererat störst antal artiklar som nämner Tekniska 
museet. Utställningen har fått stort genomslag både under vårens förköpsperiod, inför 
öppningen i juli och vid flera tillfällen under hösten. Andra områden som fått medial 
uppmärksamhet är den kommande satsningen Wisdome och föremål ur museets samlingar. 
 

1.7 Digital närvaro 
Besöken till tekniskamuseet.se ökade med 25 procent (unika besökare) under året. I 
september implementerade museet faktainnehåll om 100 viktiga innovationer genom 
tiderna, vilket bidrog till att trafiken till de kunskapsbaserade sidorna under “Lär dig mer” 
ökade med 22 procent. 60 procent av trafiken till webbplatsen kom från mobila enheter. 
 
Museets prioriterade sociala kanaler är Facebook och Instagram, med primär målgrupp 
föräldrar. Innehållet i museets egna kanaler ska väcka intresse, starta samtal och 
diskussioner. Under 2019 nådde museet ut med 1,5 miljoner unika visningar av innehåll på 
Instagram (261 000, 2018) och 5,8 miljoner unika visningar av innehåll på Facebook (4,9 
miljoner 2018). Framför allt i samband med öppningen av Robots, har museet 
framgångsrikt arbetat relationsbyggande med influencers i familjemålgruppen. Det har 
inneburit en räckvidd långt över museets egna kanaler. 
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Digital statistik  2017  2018  2019  Källa  
Användare – 
tekniskamuseet.se  

599 063  630 181  789 803  Google Analytics  

Facebookföljare  13 403  15 109  16 531 Iconosquare   
Instagramföljare 5 603  6 527 7 632 Iconosquare   
 

1.8 Prestationens kvalitet 
Museet har under året haft 387 697 anläggningsbesökare, en ökning med 20 procent, och 
374 002 besökare till kärnverksamheten. Ökningen skedde mellan juli-december efter 
öppnandet av Robots. Årets mest besökta månader blev juli med 49 534 
anläggningsbesökare och augusti med 45 828 anläggningsbesökare.  
 
Kundnöjdheten är en viktig parameter för att mäta kvalitet – inte minst den som rör 
helhetsupplevelsen. Museet har i flera år mätt “mycket nöjda besökare” i 
besökarundersökningen och har det som överordnat mål, dock har museet bytt 
undersökningsmetod de senaste två åren. Under 2019 var 58 procent av respondenterna 
“mycket nöjda” med helhetsupplevelsen vilket överträffade museets övergripande mål om 
45 procent, med råge.  
 
En långsiktig strategi för museet är att stimulera till återbesök vilket bland annat görs 
genom att erbjuda förmånliga årskort. Under året som gått har snittintäkten ökat. I och 
med de nya högre priserna som infördes 2018 vill museet kunna erbjuda internationella 
vandringsutställningar utan att ta extra betalt.  
 
Antalet elever i museet ökar med 4 957 till 46 524 elever under 2019. Under hösten släppte 
museet i samarbete med Ericsson och Sandvik 70 gratis workshops för skolan i Robot Zone, 
vilka sålde slut på några timmar och visar att gratis lockar skolan. Under 2019 har museet 
fortsatt utvecklat “Gå själv program” vilket underlättar för lärare att få ett kvalitetsbesök 
utan extra kostnad för en pedagog. 
 
Under året har museet mött och inspirerat barn och unga genom väsentligt utökad 
program-, visnings- och labbverksamhet med experimentshower, aktiviteter i Robot Zone 
och möjlighet att prova på till exempel VR- och AR-teknik. Med uppsökande verksamhet 
arbetar Tekniska museet för att vara ett museum utan väggar och för att kunna inspirera 
barn och unga inom teknikområdet. 
 
Eventverksamheten ökar väsentligt, den är viktig både som en finansieringskälla till övriga 
verksamheten och som kontaktyta till och arena för, möten med samarbetspartners.  
 
Under året har besök och följare ökat även till museets sociala kanaler och webb. Arbetet 
med både press och sociala medier är strategiskt viktigt för museet då resurserna som kan 
läggas på traditionell marknadsföring är begränsade. Antalet medieinslag blev även i år 
mycket högt och ökade något i jämförelse med föregående år.  
 
Museets samlade bedömning är att många insatser har gjorts under året för att öka antalet 
besökare, både till museet och i digitala kanaler, samt för att förbättra besökarupplevelsen 
och att Tekniska museet mycket väl överträffat uppsatta mål.  
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2 Tillgänglighet till samlingarna 
Prestation: Tekniska museet ska öka tillgängligheten till samlingarna. 
 

2.1 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 ha 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 

  
 

2.2 Samlingarna  
Samlingarna består av uppskattningsvis 55 000 föremål, 1 200 hyllmeter arkivhandlingar, 
200 000 ritningar, 400 filmer, 800 ljudband, 700 videokassetter i olika format, 800 000 
fotografier och 40 000 böcker. 
 
Digital tillgänglighet 
Genom olika digitala kanaler når Tekniska museets samlingar nya och ibland oväntade 
målgrupper även internationellt. Ett exempel på hur museets samlingar har aktiverats 
digitalt under 2019 är leveransen av cirka 54 000 objekt till Europeana (Europeisk 
kulturarvsaggregator) på temat “Industrial heritage”. Samlingen blev snabbt välbesökt och 
genererade användningar i bildspel, blogginlägg med mera. 
 
Tekniska museets digitaliserade samlingar, föremål, arkiv och bilder publiceras genom 
DigitaltMuseum, som är Primus webbgränssnitt för sökning i samlingarna. Andra externa 
plattformar där Tekniska museets samlingar tillgängliggörs är Europeana, Sketchfab, 
Internet Archive, Flickr och Wikimedia Commons. Museet arbetar även med att länka 
informationen till Libris och Wikipedia för att öka tillgängligheten för alla användare.  
 
I samverkan med övriga centralmuseer fortsatte Tekniska museet att samarbeta med 
Wikimedia Sverige för att sprida kunskap om museernas samlingar till en bred publik. Ett 
tusental bilder ur museets samlingar tillgängliggörs via Wikimedia Commons som Public 
domain.  
 
Tekniska museets bibliotekssamling är genom systemet Mikromarc tillgängligt via museets 
webbsida och via Libris. Under 2019 gjordes drygt 33 848 sökningar i bibliotekssamlingen av 
13 860 unika besökare. På Libris finns 11 682 biblioteksposter och i museets egen 
bibliotekskatalog finns 16 096 tillgängliga på webben. 
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Bildförmedling och arkivpedagogik  
Alla bilder som Tekniska museet tillgängliggör via DigitaltMuseum har så fria licenser som 
möjligt med erkännande och kan laddas ned högupplösta. Museets bilder får spridning 
nationellt och internationellt och har förekommit i press, television och i publikationer. 
Bilder förmedlas/beställs även via museets bildförmedling. 
 
Arbetet med arkivpedagogik har fortsatt under året, bland annat genom visningar av 
arkivet för pensionärsgrupper samt extra öppet under Megahelger och Arkivens dag. Årets 
Arkivens dag anordnades i samarbete med Etnografiska och Sjöhistoriskas arkiv. 
Arkivet/biblioteket har varit öppet varje onsdag för förbokade besök kl. 12.30-16.30. 
 
Utställda och utlånade föremål  
Under 2019 har föremål lånats ut och visats på flera platser i Sverige och internationellt. 
Två fordon, som ingår i museets Handling Collection (se avsnitt 3.2 Föremålssamling) har 
också körts i Bonhams Veteran Car Run, ett legendariskt lopp mellan London och Brighton 
med tiotusentals åskådare. Detta skedde i samarbete med Autoseum i Simrishamn. 
 
 

2.3 Volymer inom prestationen  
Samlingarna på 
webben 

2017 2018 2019 

Totalt antal 
bilder/objekt 
publicerade på 
DigitaltMuseum 

81 025 130 547* 136 714 

Varav antal poster 
(föremål) 

publicerade med 
bild på webben 

45 994 46 392 46 947 

Varav antal 
bildposter (arkiv) 
publicerade med 

bild på webben 

31 947 80 810* 86 397 

Varav antal 
bildposter 

(institutionens 
egenproducerade) 

publicerade med 
bild på webben 

3 084 3 345 3 370 

Antal förmedlade/ 
beställda/nedladda
de bilder 

13 159 16 971 21 477 
 

Antal sidvisningar 
Tekniska museets 

456 367 344 178 565 017 
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samlingar på 
webben/DigitaltMu
seum 

*En publicering av bilder från projektet Digitala modeller gjordes i början av 2018. 

 
Besök till 
samlingarna 

2017 2018 2019 

Antal besökare i 
samlingarna 

927 518  718 

Antal framplockade 
objekt totalt 
varav antal:  

957 
 

721 
 

822 
 

Arkivkapslar 615 322 456 
Böcker och 
tidskrifter 

42 98 64 

Föremål 300 301 302 
Antal besvarade 
förfrågningar om 
samlingarna 

974 631 711 

 
Utlånade objekt 2017 2018 2019 
Antal  
utlån/depositioner, 
ärenden 

150 130 126 

Antal  
utlånade/deponera
de objekt  

515 444 435 

 

2.4 Prestationens kvalitet  
Under 2019 har museet fortsatt tillgängliggöra samlingarna via DigitaltMuseum och andra 
plattformar. Samarbetet kring gemensamma auktoriteter (strukturerade och kontrollerade 
bibliografiska uppgifter om personer, platser, föremål eller begrepp) inom sektorn för arkiv, 
bibliotek och museer har fortsatt i syfte att bygga upp en gemensam digital infrastruktur. 
Genom att koppla samman museets digitala resurser med annan information på webben 
och hänvisa till gemensamma auktoritetsregister med persistenta identifierare ökar vi 
tillgänglighet och användbarhet till vårt gemensamma kulturarv.   
 
Under året har antalet bilder/objekt som finns digitalt tillgängliga ökat med 6 167. Den 
höga ökningen beror bland annat på att skannat arkivmaterial från projektet Digitala 
modeller har publicerats. Genom att museet sprider sina samlingar digitalt på fler 
plattformar ökar också kännedomen om samlingarna. Att museet dessutom publicerar 
bilder med så fria licenser som möjligt gör det också enklare för brukarna att använda 
museets bilder, vilket har gjort att de sprids i en allt större omfattning än någonsin tidigare. 
Antalet sidvisningar på DigitaltMuseum ökade från 344 178 under 2018 till 565 017 år 2019. 
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Under 2019 har en prioritering utifrån museets digitaliseringsplan varit att bygga en 
organisation som stödjer långsiktigt och strategiskt arbete med digitalisering av 
samlingar där användningen kan vara såväl inom forskning som publik verksamhet eller 
annat. Den övergripande visionen är en ökad digital mognad där Tekniska museet 
använder digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. 

Totalt visas vid årets slut 435 utlånade objekt varav 94 objekt är utlånade till 34 nya 
låntagare, det vill säga andra museer och kulturarvsinstitutioner, under 2019. Jämfört med 
2018 har totala antalet utlånade objekt minskat något vilket delvis beror på arbetet med 
reglering av äldre depositioner, se avsnitt 3.2 Föremålssamling. 
 
Museet har under året fortsatt att planera och effektivisera 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.  
 
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. 
 

 
Telefontornet i rimfrost, 1890-talet. Stockholms Allmänna Telefon AB. Tornet byggdes 1885-1886 och revs efter en 
brand 1952.En av de mest efterfrågade bilderna av de som är publicerade på Digitalt Museum. 
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3 Samlingarnas bevarande 
Prestation: Tekniska museet ska förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande. 
 

3.1 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 Policy för samlingsförvaltning 
Under 2019 har ett utkast tagits fram till en övergripande policy för allt arbete inom 
museets samlingsförvaltning. Policyn utgår från standarden Spectrum 5.0 som bygger på 21 
processer inom samlingsförvaltning. Detta är en del i museets strävan mot ökad 
professionalisering och en resilient organisation som bygger på processer och funktioner 
istället för avdelningar, enheter och individer. Policydokumentet beräknas vara färdigt och 
implementeras under 2020. 

 

3.3 Föremålssamling 
En förstudie kring långsiktigt bevarande av museets samlingar och effektivisering av 
magasinsvolymer blev klar i början av 2019. I samband med detta har museet tagit fram en 
restvärdesräddningsplan för de utställda föremålen. Under året har 39 föremål förts till 
Handling collection, föremål som används, varav flertalet är fordon. Under 2019 har museet 
fortsatt arbetet med reglering av äldre depositioner utifrån målet att på sikt se över och 
göra om alla (ut)depositioner till lån för att på så sätt skapa bättre kontroll över beståndet. 
 
Löpande samlingsförvaltning sker i form av bevakning av klimat och säkerhet, hålla 
placeringar uppdaterade, rengöring och förbyggande konserveringsinsatser samt praktisk 
och administrativ hantering av förvärv, gallring samt in-och utlån med mera. 
 
Antal nytagna föremålsbilder som lagts in i databasen Primus är 1 790. Antal 
accessionsnummer som fotograferats under 2019 är 1 094 stycken, av dessa är 624 
nyförvärv. Nya utställningar har dokumenterats med cirka 30 bilder. 

 
3.4 Bildsamling 
Under 2019 har fokus legat på att inventera, rengöra och digitalisera fotografier ur Fred 
Goldbergs samling. I samarbete med Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skannades 3 402 
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analoga bilder och genom Regis 623 nitratnegativ. Målsättningen är att tillgänggöra dessa 
bilder i Primus under 2020. 
 

3.5 Arkiv och bibliotek 
En arkivarie projektanställdes under våren för att ordna och förteckna det omfattande 
arkivmaterialet i Fred Goldbergs samling. Vad gäller museets ämbetsarkiv så har en 
kartläggning över informationsåtkomstbehovet på museet avslutats. Arbetet gjordes i 
samarbete med museets registrator. Under 2019 har en bibliotekarie varit anställd på deltid 
för arbete med boksamlingen och bibliotekarietjänster.  
 

3.6 Nyförvärv  
Under 2019 har museet gjort riktad insamling för sådant som ska ingå i utställningar eller på 
annat sätt omedelbart användas i verksamheten men i övrigt haft tillfälligt förvärvsstopp. 
Museet har beslutat om 16 accessioner till samlingarna, vilka relaterar till de fokusområden 
som identifierats i museets program för insamling, dokumentation och utställningar.  
 
Årets nyförvärv har anknytning till; utställningen Hyper Human med ett hemlabb för DNA 
och ett trygghetslarm, till Handling collection med fem cyklar varav fyra dammodeller. Fler 
exempel är en Langmuireprob från Cassinisonden och ett instrument för mätningar på 
månen, en drönare för byggarbetsplatser och en dator av typ NeXTstation.  
 

 
Bike In Tweed 2019, museet deltog med flera cyklar från Handling Collection, här en Drott från 1922. Foto: Anna Gerdén 
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3.7 Volymer inom prestationen 
Föremål 2017 2018 2019 
Antal poster i 
föremålssamlingen 
(Primus) 

54 411 55 354 55 526 

Antal objekt i 
föremålssamlingen 
(Primus) 

110 866 111 680 112 659 

Antal beslutade 
nyförvärv/ärenden  

30 14 16 

Nyregistrerade 
föremålsposter i 
föremålssamlingen 
(Primus) 

234 933 11** 

Antal gallrade 
poster 

7* 6* 0 

*Sedan 2016 har poster i föremålssamlingen gallrats till följd av genomgång av äldre depositioner. 
**Utöver nyregistrerade föremål har samlingarna tillförts 200 föremål genom övertagande av äldre depositioner vilka 
därmed registrerats i museets huvudsamling. 

 
Arkiv (bilder och 
arkivvolymer) 

2017 2018 2019 

Antal bildposter i 
arkivsamlingen 
(Primus) 

135 685* 141 598* 146 545* 

Antal 
nyregistrerade 
bildposter i 
arkivsamlingen 
(Primus) 

0** 1 050 22 

Antal arkivvolymer 
(Klara) 

78 259 78 440 78 675 

Antal beslutade 
nyförvärv/ärenden  

3 1 1 

Antal 
nyregistrerade 
arkivvolymer (Klara) 

113 181 235 

Antal nya 
arkiv/arkivserier 
med sökbart 
digitaliserat 
arkivmaterial i Klara 

85*** 76*** 98*** 
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*I summan ingår bildposter som blivit grundregistrerade med negativnr och bildfil. Kompletterande bildregistrering 
krävs för webbpublicering.  
**Bildregistrering i Primus har påbörjats 2016 men ännu inte webbpublicerats, därför återfinns inga registrerade 
bildposter i statistiken 
***Nya digitaliserade arkiv/arkivserier som blivit sökbara på DigitaltMuseum via Klara. 

 
Böcker 2017 2018 2019 
Totalt antal böcker, 
tidskrifter och 
artiklar i Mikromarc 

27 452 29 214 30 616 

Antal nyförvärv/år  256 353 160 
Antal digitalt 
katalogiserade 
boktitlar (av totala 
beståndet) 

13 326 
(ca 33 procent) 

14 683 
(ca 36 procent) 

15 686 
(ca 39 procent) 

 

3.8 Prestationens kvalitet 
För att säkerställa det långsiktiga bevarandet arbetar museet främst med att garantera den 
digitala lagringen samt de fysiska samlingarnas magasinering. För att göra 
digitaliseringsarbetet kvantitativt mätbart har museet en strävan att ta fram en värdetabell 
med fem olika nivåer. Detta kommer att underlätta framtida beräkningar av 
digitaliseringsnivåns kvalitet.  
 
I dagsläget är nästan hela föremålssamlingen, drygt 50 procent av bildsamlingen och runt 
40 procent av boksamlingen digitalt registrerade. Gällande arkivet är mer än 90 procent 
digitalt registrerat på en övergripande nivå men mindre än 5 procent på en mer detaljerad 
nivå. Sammanfattningsvis är graden av digital registrering av samlingarna på basnivå god, 
medan det finns stora behov av att öka informationen om föremålen. Digitalt 
tillgängliggörande möjliggör att fler kan bidra med ny information.  
 
Förutsättningarna för det fysiska bevarandet varierar. Situationen för arkiv och bibliotek är 
tillfredställande gällande både utrymme och klimat. I samband med digitalisering flyttas 
bilder ur arkivet till klimatarkivet vilket leder till ett både fysiskt och digitalt bevarande.  
När det gäller föremålssamlingen är situationen mer problematisk. Det är trångt i 
magasinen och utrymmet för nyförvärv är begränsat. Museet jobbar med olika alternativa 
lösningar med förhoppning om att kunna samarbeta med andra centralmuseer rörande 
långsiktig magasinering. Ett sådant samarbete skulle också kunna lösa museets avsaknad av 
lokaler för föremålsvård och konservering. Bevarandeinsatser av föremål sker främst i 
samband med museets egenproducerade utställningar och vid utlån. Totalt har cirka 238  
föremål åtgärdats under året. 
 
Antalet beslutade nyförvärvsärenden är 16 stycken (14 stycken, 2018). Museet har varit 
restriktivt kring att ta in nya föremål till samlingen till förmån för att istället lägga tid på att 
katalogisera tidigare mottagna förvärv, totalt 11 poster har katalogiserats och 
nyregistrerats, att jämföra med 2018 års antal om 933.  
 
För att kunna erhålla statlig utställningsgaranti under Robots uppgraderade museet 
skalskyddet i Wallenberghallen till klass 2 enligt Kammarkollegiets rekommendationer. 
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Befuktare installerades också för att kunna styra klimatet i utställningshallen. Detta är 
strategiska åtgärder som möjliggör internationella inlån samt tillgodoser säkerställande och 
bevarande av utställda föremål. 
 
Den sammantagna bedömningen är att museet har gjort betydande insatser för 
samlingarnas bevarande genom att arbeta kvalitativt, hållbart och långsiktigt med 
samlingsförvaltningen under året. 
 

 
Två män i snöigt landskap. Första svenska antarktisexpeditionen 1901-1904. Foto: Okänd fotograf, Tekniska museet 
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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 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 som 
ursprungligen gällde under 2013 – 2017 har förlängts under det att det omarbetas för att 
bli det överordnade programmet för hela museets fortsatta utveckling de närmaste 10 
åren. Tekniska museet är sedan många år tydligt orienterat mot “innovation och 
entreprenörskap”. Det nya programmet får tillägget “ … för en hållbar framtid”. 
Programmet delas upp på tre, fem och tio år. Långsiktigheten motiveras av de stora 
omställningar av verksamheten som görs. Under 2019 påbörjades en omfattande 
omvärldsanalys genom Kairos Future som kommer vara vägledande. Rapporten levereras i 
början av 2020. 
 
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 projektet Människa Maskin fortlöpt framför allt med utställningsproduktion 
av Hyper Human. Projektet innefattar områden som medicinteknik, robotisering och 
automation och har aktualiserats i publika sammanhang i samband med en konferens för 
större svenska industriföretag då museets utställningsmodul etikmaskinen visades. I 
samband med förvärv knutna till utställningsprojektet har t ex dokumentation gjorts med 
en begravningsentreprenör som utarbetat en digital kommunikationsmodell för anhöriga. 
En annan dokumentation har gjorts av organisationen Civil Right Defenders aktivisters 
arbete i Somalia och Venezuela, avseende användning av ett övervakningssystem. I 
samarbete med KTH, Begripsam och Liquid media har museet utvecklat ett digitalt verktyg 
till utställningen. Projektet stöds av Vinnova.  
 

4.4 Digitala modeller 
Forsknings- och digitaliseringsprojektet Digitala modeller som har pågått i samarbete med 
Humlab vid Umeå universitet, avslutas vid årsskiftet 2019. I februari publicerades en 
antologi som projektgruppen skrev tillsammans, Digitala modeller. Teknikhistoria och 
digitaliseringens specificitet. I samband med detta öppnade även en utställning på museet, 
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Digitala modeller, som berättar om projektet, forskningen och de olika delar ur samlingarna 
som har digitaliserats och studerats.   
 

 
I utställningen Digitala modeller visas delar ur museets samlingar. Foto: Anna Gerdén 

 
Vidare anordnade projektet ett seminarium på museet i maj där samtliga projekt som fick 
bidrag inom satsningen Samlingarna och forskningen (Riksbankens jubileumsfond och 
Vitterhetsakademien) presenterade sitt pågående arbete, bland andra Nordiska museet, 
Kungliga biblioteket och Riksarkivet. Syftet var att dela erfarenheter samt att få till en 
diskussion om forskning och digitalt kulturarv.  
 
Projektets arbete har under året presenterats i olika sammanhang, exempelvis vid Teknik- 
och vetenskapshistoriska dagarna i Kiruna samt vid ett frukostseminarium på Centrum för 
Näringslivshistoria.   
 

4.5 Tingens metod 
Det treåriga samarbetsprojektet Tingens metod med Malmö museer och Göteborgs 
stadsmuseum gick in på sitt andra år 2019. Riksantikvarieämbetet stöder projektet genom 
att följa och medverka i processen och rapporterar löpande i K-bloggen. Tingens metod 
som tagits fram av bland andra Norsk teknisk museum är en metodutveckling vad gäller 
frågor kring föremål, forskning och förmedling som sätter tinget i centrum och utgår från 
att tingen är relationella, att de bär på en mängd relationer både sig emellan och i relation 
till människan. Metoden har implementerats hos museets personal (intendenter, arkivarie 
och pedagog) i en rad föreläsningar, workshops och studieresor. Museet har också föreläst 
om metoden externt. 
 
Vid museet har Tingens metod använts i samband med förarbetet inför en framtida 
innovationsutställning. Detta arbete har resulterat i tre workshops och ett antal 
associationsträd och bloggtexter som kommer publiceras under vintern. Tekniska museet 
har också under 2019 fått medel från Nordisk kulturfond för att ordna ett antal seminarier 
baserat på Tingens metod för att diskutera vad framtidens tekniska museum ska vara 
tillsammans med Danmarks tekniske museum och Norsk teknisk museum. 
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4.6 Samtidsdokumentation, eldriven mobilitet - elsparkcyklar 
Under året har initiativ tagits till en dokumentation av elsparkscykelnäringen med bland 
annat en planerad fältdokumentation vid företaget Voi under våren 2020. Museet har haft 
inledande samtal med Voi, som har ställt sig positiva till att bistå museet både med 
föremålsförvärv och med hjälp i samband med fältdokumentationen. 
 

4.7 Dokumentation av Ågesta atomkraftverk 
Tekniska museet har erhållit medel från Riksantikvarieämbetet för dokumentation av 
Ågestaverket med anledning av den förestående rivningen av kraftverket som startar 
våren 2020. Anläggningen var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, och var i 
driftåren 1963-74. Dokumentationen kommer att pågå mellan 2019-2021 och görs i 
samverkan med forskare, företag, museer och civilsamhället. 
 

4.8 Kunskapsuppbyggnad inom pedagogik och skolan  
Museet har under året arrangerat tematräffar för lärare inom NTA (Naturvetenskap och 
teknik för alla) samt diverse andra fortbildningar inom teman som programmering, media, 
matematik och teknik. Vidare har museet arrangerat ett par lärarinspirationsträffar för 
lärare bland annat med inriktning på hur vår hjärna fungerar i en allt mer digitaliserad värld.   
 
Tekniska museet samarbetar med och träffar regelbundet representanter från olika 
museer, akademier, nätverk och organisationer i landet och internationellt så som 
exempelvis FUISM, KTH, SU, KI, FinnUpp, Rymdstyrelsen, Norskt tekniskt museum, Nordiska 
Science Center Föreningen och Ecsite med flera. Syftet är att söka nya och utveckla 
befintliga samverkansformer och hitta synergier för att förbättra parternas respektive 
verksamheter.  
 

4.9 Forskning och museets forskningsråd  
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. Forskningsrådet består av disputerade forskare, ofta 
professorer, med kompetens inom teknik- och industrihistoria, tvärvetenskaplig 
miljöforskning, IT- och makerkultur samt barn- och genusvetenskap. Under 2019 har 
Tekniska museets forskningsråd diskuterat och kritiskt granskat vid museet pågående 
forskning, dokumentationer och utställningsprojekt. Forskningsrådet har också varit 
rådgivande vid produktionen av museets riktlinjer för forskning, som presenterades under 
året. 
 
Följeforskning bedrivs också av Linnéuniversitetet på den del av Maker Tour som bedrivs i 
Kronoberg, Gävleborg och på Gotland med hjälp av medel från Vinnova och Tillväxtverket. 
Forskningen tittar på projektets effekter. 
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4.10 Publikationer 
Tekniska museets medarbetare har publicerat eller medverkat i följande externa 
publikationer/rapporter:  
 
Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet 
Antologi publicerad inom ramarna för forsknings- och digitaliseringsprojektet Digitala 
modeller. Skriven av medarbetare från museet samt projektets forskare.  
 
Brukens historia – ett innovationsperspektiv 
Antologi med ett tiotal författare. Ges ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för 
allmännyttiga ändamål. 
 
4.11 Föreläsningar och presentationer 
Museets medarbetare har medverkat som föreläsare/talare vid konferenser, seminarier 
och kurser vid 10 tillfällen för sammanlagt cirka 500 deltagare. Presentationerna har bland 
annat handlat om digitalisering och hållbarhet samt generellt om museets verksamhet. 
  

4.12 Handledning av studenter och praktikanter 
Tekniska museet har under året haft totalt 33 praktikanter från grundskolan, vilka har 
praktiserat på avdelningen Värdskap. Fem praktikanter/studenter från eftergymnasiala 
utbildningar har även arbetat med bland annat kommunikation och eventverksamheten. 
 

4.13 Styrelser, styrgrupper och utskott 
Museets medarbetare har under året varit representerat i 18 olika råd, styrelser, 
styrgrupper och utskott. Exempel på dessa: 
 Svenska Industriminnesföreningen 
 Centralmuseernas samarbetsråd 
 Kungliga Djurgårdens intressenter 
 Wisdomekonsortiet 
 Europeiska konsortiet mellan Tekniska museet, Technisches Museum Wien, DASA, 

Parque de las Ciencias 
 

4.14 Prestationens kvalitet 
Inom samtliga delar av museiverksamheten, 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. Som exempelvis 
utställningen Digitala modeller om forskningsprojetet med samma namn liksom i Maker 
Tour. 
 
Ett exempel på hur museets kunskap kan komma fler till del är hur Norsk teknisk museum 
har initierat projektet “Museets kunskapstopografi”, om kunskapsgenererande processer i 
museer i samband med utställningar, med medel från norska Kulturrådet. De följer 
Tekniska museet, Malmö museer och Göteborgs stadsmuseums samverkansprojekt kring 
Tingens metod. Resultaten av det norska projektet är att bidra till att stärka museerna 
sociala roll och ställning som forsknings- och kunskapsinstitutioner, på museernas villkor.  
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Intendenter vid museet är aktiva vid konferenser och workshops genom att delta med 
föredrag där museet för ut pågående verksamhet liksom kunskaper om samlingarna. Ett 
exempel är projektet Digitala modeller som presenterats exempelvis vid Teknik- och 
vetenskapshistoriska dagarna i Kiruna samt vid ett frukostseminarium på Centrum för 
Näringslivshistoria.   
 
Som Sveriges enda nationella tekniska museum vill museet ha en bred förankring och 
delaktighet i sin verksamhet därför är nationell samverkan inom kunskapsuppbyggnad 
liksom regional spridning en viktig verksamhet för museet. Ett sätt är att låta medarbetare 
lägga tid på att ingå i råd, stiftelser, kommittéer och utskott. Ett annat är att skriva artiklar 
och publikationer.  
 
Den samlade bedömningen är att museet väl uppfyllt uppsatta mål för 
kunskapsuppbyggnad under året. 
 

 
Forskningsprojektet Människa Maskin har fortlöpt under 2019 med framförallt utställningsproduktion av  
Hyper Human, som öppnar den 21 mars 2020. 
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5 Tillgänglighet  

Prestation: Stiftelsen Tekniska museet ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten för 
personer med olika funktionsvariationer.   

5.1 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 ska vara integrerad i all verksamhet 

5.2 Tillgänglighetsperspektiv   
För att levandegöra Tekniska museets policy (JAMMT), arbetar samtliga avdelningar med 
checklistor och guider. Dessa ingår i museets projektmodell och aktiveras av respektive 
projektledare i nära samarbete med tillgänglighetsansvarig på museet.   

Konceptet MegaMind Funkis har fortsatt under året vilket innebär att MegaMind är 
reserverad en förmiddag i månaden för skolgrupper med särskilda behov. Nya skolprogram 
för grupper med färre antal elever har tagits fram i samarbete med elever med olika slags 
funktionsvariationer - och i den pedagogiska verksamheten har de fysiska uppdragskorten i 
MegaMind kompletterats med digitala uppdragskort på läsplattor. 

Ett nytt digitalt initiativ har testats i samarbete med Göteborgs stad. En så kallad värdrobot, 
GoRemote, gör det möjligt att besöka platser, exempelvis museer på distans.  Med 
GoRemote kunde museet erbjuda närvaro i MegaMind och utställningen Robots för 
personer som av olika skäl inte kunde närvara på plats.  

Under hösten har ett nytt Makerlab utvecklats för pedagogisk verksamhet där det egna 
skapandet står i fokus. Där arbetar besökaren med material av många olika slag och alltid 
med “hands on” som arbetsmetod. Detta gör det möjligt att i mycket hög grad kunna ta del 
av aktiviteterna som genom materialval och specialpedagogiska metoder blir tillgängliga för 
många fler. 

En annan viktig insats under året har varit utbildning i bemötande av personer med olika 
funktionsvariationer, för pedagoger och museets värdar. Företaget Begripsam har fortsatt 
konsulterats och engagerats i denna utbildning. Projektledarna för utställning har även 
deltagit i workshops för universell design – ett sätt att utforma miljöer, produkter, tjänster 
utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för 
samma person, varierar över tid och med olika situationer.  

Under 2019 inledde Tekniska museet arbetet med att öka graden av tillgänglighet inom 
området wayfinding, i samråd med företaget Begripsam. Då museet rent rumsligt utgör en 
stor utmaning för genomsnittsbesökaren att hitta i kommer två interaktiva kartor 
implementeras på olika punkter i museet. Kartornas funktion kan jämställas med den typ av 
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karta som ofta återfinns i köpcentrum och liknande, med en “från-punkt-a-till-punkt-b”-
funktion. Under slutet av 2019 byggdes den grafiska grunden till kartorna upp och 
förbereddes för publicering, skärmar med “touch”-funktion köptes in och flera 
flödesanalyser och intervjuer utfördes för att säkerställa att placering, funktion och 
utförande blir så tillfredsställande som möjligt. Kartstationerna installeras och aktiveras för 
besökare under början av 2020.  
 
Ett annat exempel som underlättar för besökaren som för första gången kommer till 
museet, är möjligheten att ta del av korta filmer på hemsidan som visar hur det ser ut på 
museet samt informerar om tillgängligheten.  
 
Under 2019 har Tekniska museet utökat sina öppettider med kvällsöppet till klockan 19 
under stora delar av sommar-, höst- och jullovet.  
 
I den kommande utställningen Hyper Human, har utvecklingen av ett nytt digitalt 
hjälpmedel som underlättar för personer med olika kognitiva funktionsvariationer att 
besöka och uppskatta utställningar på museer eller andra offentliga miljöer tagits fram. 
Denna satsning är ett samarbete med Vinnova. Även den mobila satsningen Maker Tour, 
som handlar om att ta museet utanför museets väggar och möta nya målgrupper - har i 
samarbete med Vinnova deltagit under Leva & Fungera mässan i Göteborg där målgruppen 
i samskapande med pedagoger fått möjlighet att konstruera egna tillgängliga innovationer 
och hjälpmedel.  
 

  
I Makerlab finns möjlighet att skapa utifrån egna förutsättningar. Foto: Anna Gerdén 
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5.3 Prestationens kvalitet   

Årets fortsatta satsningar är konkreta exempel på hur Tekniska museet utvecklar 
verksamheten utifrån de kvalitetskriterier som museet har definierat för tillgänglighet. Ett 
arbete som sträcker sig långt bortom grundläggande nödvändigheter som ramper och 
hissar. För att göra upplevelser tillgängliga för en publik med både kognitiva och fysiska 
funktionsvariationer, behöver allt från information på webben, öppettider, besökar- och 
pedagogtäthet och utställningsbyggen tänkas in. 

MegaMind Funkis har fortsatt lovordats av lärare och elever och satsningen kommer att 
fortsätta under nästa år. 

Att som med de digitala läsplattorna i MegaMind, erbjuda elever möjlighet att välja 
metoder och verktyg för att på bästa sätt ta till sig ny information och tillgodogöra sig 
kunskap - är ett sätt att nå många fler. Ett annat sätt, som i Makerlabbet, är genom 
materialval och specialpedagogiska metoder.  

Med hjälp av filmer kan besökaren förbereda sig inför ett besök, vilket skapar en större 
trygghet för många, medan de interaktiva kartorna som museet arbetat med att ta fram 
under 2019 kommer att underlätta för besökaren väl på plats i museet. 

Den samlade bedömningen är att museet mycket väl uppfyllt målet med att integrera 
tillgänglighet i verksamheten.   
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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, liksom att ta fram publika upplevelser i samskapande med 
målgruppen. 
 

6.1 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 Samverkan med privat sektor och näringsliv 
Tekniska museet arbetar av naturliga skäl nära näringsliv och privat sektor. Samarbetet tar 
sig flera olika former. Det är dock alltid Tekniska museet som beslutar över innehållet. 
 
Sedan januari 2019 är Ericsson huvudpartner till Tekniska museet genom ett flerårigt avtal. 
Företaget får omfattande exponering på utvalda ytor i museet och i dess kommunikation. 
Tekniska museet deltar också vid utvalda event som Ericsson arrangerar liksom att museet 
är platsen för olika händelser som Ericsson har. Samarbetet ger också besökarna möjlighet 
att uppleva teknik i framkant.  
 
Sandvik AB är Tekniska museets Innovationspartner genom ett 3-årigt sponsoravtal. Det 
innebär att båda parter tillsammans lyfter begreppet innovation i utställningar, skol- och 
programverksamhet samt i digitala kanaler. Genom museets mobila verksamhet Maker 
Tour genomförs pedagogisk verksamhet på Sandviks produktionsorter runt om i landet. 
Den variant av Maker Tour som görs för skolor i Kronoberg, Gävleborg och på Gotland sker i 
nära samverkan med näringslivet i dessa regioner som en del av konceptet. 
 
Energiföretaget E.ON AB är Hållbarhetspartner till museet sedan tidigare och parterna har 
under året sökt nya sätt att utveckla samarbetet till att omfatta och visa på framtidens 
hållbara och innovativa energilösningar. Flera ansökningar har gjorts till Energimyndigheten 
en med negativt utfall. Övriga involverade parter har varit Modvion, som tillverkar 
vindkraftverk i trä, och Siemens. En dialog med ABB har också inletts kring energi.  
 
Museet har ett långsiktigt samarbete med Svemin - gruvindustrins samarbetsorganisation – 
kring museets utställning Gruvan. Svemin och dess medlemsföretag (LKAB, Boliden, 
Sandvik, Atlas Copco med flera) 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 i februari 2017 och uppdateras löpande med nya 
installationer inom ramen för avtalet som löper till och med 2020. 
 
Arbetet med att hitta finansiering till den kommande satsningen på 
vetenskapskommunikation via världsledande visualiseringsteknik, Wisdome har fortsatt. 
Hittills har det resulterat i att Wallenbergstiftelserna, Familjen Erling Perssons stiftelse, 
Stora Fonden och Stora Enso delar på grundfinansieringen. Stora Enso är huvudpartner till 
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satsningen. Ansökningar har också gjorts till t ex Familjen Kamprads stiftelse tillsammans 
med Chalmers och Carl Malmsten skolan, Linköpingsuniversitet, för att skapa innovativa 
och publikt intressanta tekniska lösningar i Wisdome-byggnaden. Den senare ansökan har 
kvalificerat sig till en andra bedömning. Flera samarbeten inom skog och trä håller på att 
utvecklas för att visa på materialets framtidspotential och historiska betydelse. Här 
samarbetar Tekniska museet med bland andra Huseby bruk och Linnéuniversitetet. 
 
Tekniska museet har under året arbetat vidare med Vectura fastigheter för en etablering av 
ett science center tematiserat kring life science i kvarteret Forskaren, Hagastaden. En 
förstudie kommer påbörjas med Karolinska institutet och Science Gallery i Dublin, Irland. 
Byggnaden beräknas stå klar 2024. 
 
Samarbete med yrkesskolan Futuregames har under 2019 ytterligare fördjupats med 
genomförande av flertalet kurser med inriktning på spelprogrammering och speldesign. 
Genom samarbetet når Tekniska museet äldre barn i åldrarna 13 år och uppåt.  
 

6.3 Samverkan inom programverksamhet 
Årets tre megahelger med teman som spel, rymd och robot lockade över 7 000 deltagare 
tack vara många lyckade samarbeten. Besökare kunde till exempel provspela de senaste 
spelen från Nintendo, träffa Stockholm Mermaids, lyssna på skaparna av Cosplay-SM, skapa 
3D-miljöer med Blender Community och snacka spelutveckling med Future Games. De fick 
lyssna på och ställa frågor till Camille Wardrop Alleyne, rymdforskare och raketdesigner 
från NASA, lära sig mer om kod som tar dig ut i rymden, träffa månforskare från IRF - 
Rymdinstitutet i Kiruna, testa Beckmans elevers kittlingsmaskiner och mycket mer.  
 

 
Raketdesigner Camille Wardrop Allenye besöker Megahelg Rymd. Foto: Vanni Jung Ståhle 

  
Under Megalov (sport, påsk, sommar, höst och jul) har museet med besökarupplevelsen i 
fokus samarbetat med bland andra Tekniska museets vänner, Stockholm Filmfestival Junior, 
Nintendo, KTH och Tabletop Game Expo. 
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Tekniska museet har även i samarbete med Nintendo stått värd för den nordiska finalen i e-
sporttävlingen European Smash Ball Team. Samarbetet med VR-Sci fest och Sci-fi kids har 
fortlöpt och tillsammans medbokförlaget Volante anordnades en kväll med geniet bakom 
den virala webserien xkcd och böckerna “Tänk om” och “Så funkar allt” – Randall Munroe. 
 

6.4 Regional och nationell samverkan – Maker Tour 
Genom Maker Tour vill Tekniska museet väcka intresse för teknik och naturvetenskap 
utanför museets väggar. Med kreativa aktiviteter uppmuntras barn och unga runtom i 
landet att med enkla medel skapa själva och tillsammans med andra för att stimulera 
teknisk kunskap. Flera initiativ bedrivs inom ramen för Maker Tour. 
 
I Maker Road Tour har 34 olika tourstopp genomförts under året där cirka 9 000 personer i 
olika delar av landet deltagit. Maker Road Tours workshops och aktiviteter har engagerat 
deltagare under evenemang, på bibliotek och i skolor. Med deltagande på bland annat 
Borlänge Science Festival, Borlänge Vetenskapsfestival, Kulturfestivalen i Stockholm, Håbo 
kommun, Solna kommun, Värmdö bibliotek, science center konferensen Ecsite i 
Köpenhamn och turné i USA där nära 500 elever deltog. Maker Road Tour finansieras i 
huvudsak av Sandvik. 
 
Utbildningskonceptet Maker Tour – Mot nya höjder fortsätter att utvecklas tillsammans 
med Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Science center 2047 och Region Gotland.  Under 
2019 har samarbetet mellan parterna stärkts och de kvantitativa målen för projektåret har 
uppnåtts. Det innebär sammantaget att cirka 8 200 elever i regionerna Kronoberg, 
Gävleborg och Gotland har inspirerats i teknik, naturvetenskap och matematik.  
Projektet finansierats med stöd av Tillväxtverket och Vinnova. 
 

 
Maker Tour syftar till att stimulera barn och unga till kreativitet, skapande och teknisk kunskap. Foto: Anna Gerdén 
 
Maker Tour - programmering i skolan är ett projekt som stimulerar mellanstadieelever i 
Storstockholms så kallade utsatta områden till att upptäcka teknik och programmering. 
Intresset har varit fortsatt stort och under 2019 har vi träffat 1 455 elever och 127 lärare i 
Stockholms utsatta områden såsom Skärholmen, Jordbro, Hägersten, Fittja, Hässelby, 
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Rinkeby och Hagsätra. Vårterminen 2020 är fullbokad. Projektet finansieras av 
Wallenbergstiftelserna.  
 
Maker Tour – programmering i skolan har under 2019 haft flera positiva publiceringar 
och nominerades till Sponsring och eventsveriges tävling “Gyllene hjulet” där projektet fick 
silverhjulet i kategorin “Årets långsiktiga”. Uppskattningsvis har projektets budskap nått ut 
till drygt 1.8 miljoner läsare/tittare runtom i landet under 2019.  
 

6.5 Samverkan med museer och lärosäten 
Tekniska museet ingår i Centralmuseernas samarbetsråd. Museet är även representerat 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.  
 
Museerna i Museiparken, Sjöhistoriska museet, Riksidrottsmuseet, Polismuseet, Tekniska 
museet och Etnografiska museet, har ett kontinuerligt samarbete kring att göra 
Museiparken till ett attraktivt besöksmål. Museet är också medlem och representerat i KDI, 
Kungliga Djurgårdens Intressenters styrelse, en medlemsorganisation som driver och 
arbetar med utvecklingen av hela Djurgården som besöksmål.  
 
Tekniska museet är även medlem i Svenska Science Centerföreningen, och har ett nationellt 
science center uppdrag från regeringen. Föreningen och museet har under året arbetat 
med utvecklingen av nya kommande lärarfortbildningar inom digitalisering och hållbarhet. 
Tekniska museet är också en mycket aktiv medlem i Nordiska science centerföreningen och 
i den europeiska motsvarigheten, ECSITE, samt samarbetar med flera av medlemmarna 
kring utveckling av metoder och upplevelser. Speciellt nära är samarbetet mellan Tekniska 
museet, Heureka i Finland, Experimentarium i Danmark och Vil Vite i Norge. 
 
Tekniska museet har bildat ett konsortium med Technisches Museum i Wien, DASA i 
Dortmund samt Parque de las Ciencias i Granada. Samarbetet bygger på att museerna byter 
utställningar med varandra under fyra år. Detta istället för att hyra vilket sänker kostnaden 
betydligt. Hållbarhet och framtid är det teman som förenar de fyra produktioner som ska 
turneras mellan parterna. De första utställningarna visas från 2021.     
 

 
Tekniska museet, Technisches Museum Wien, DASA och Parque de las Ciencias signerar avtal i Granada kring 
samproduktion av fyra utställningar de kommande fyra åren.  
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Med anledning av den nationella satsning på visualiseringsteknik, Wisdome, ingår Tekniska 
museet som ett av de fem science center som omfattas av satsningen i ett konsortium 
bestående av Science Center Malmö Museer, Universeum, Umeå universitet och 
Visualiseringscenter C som är navet i satsningen. Konsortiet arbetar med över 10 lärosäten 
och forskningsinstitutioner i landet. Tekniska museet samarbetar närmast med KTH, 
Stockholms universitet och Karolinska institutet.    
 
Tekniska museet har under året fortsatt samarbetet med Statens maritima museer kring IT-
plattform. Löpande sker också ett utbyte och samarbete i museinätverk som behandlar dels 
frågor som är specifika för stiftelser inom museibranschen där bland annat Nordiska 
museet, Skansen, Arbetets museum, Spritmuseum, Dansmuseet och Prins Eugens 
Waldermarsudde ingår och dels upphandlingsfrågor med gemensamma upphandlingar 
samt utbildningar inom området där de flertalet centralmuseer ingår.  
 
Under 2019 fortsatte museet sitt samarbete med ArbetSam, arbetslivsmuseernas 
samarbetsorganisation genom att delta i “Museiskola för arbetslivsmuseer”. Tekniska 
museet bidrar till kurserna med kunskap om bevarande av det industriella kulturarvet samt 
om marknadsföring. Under året har museet även medverkat i beredningsgruppen för 
fördelning av statliga bidrag till arbetslivsmuseer. Projektstöd om totalt 8 miljoner 
fördelades av Riksantikvarieämbetet. 
 

6.6 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.  
 
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 samt museinätverket DOSS, Dokumentation av 
Samtida Sverige. 
 
Med ambitionen att i större utsträckning vara platsen för samtal om tekniken i samhället 
har museet under året medverkat i eller till flera uppmärksammade arrangemang. 
 
Den 11 september arrangerade tankesmedjan Futurion och Tekniska museet ett fullsatt 
samtal om automatisering - teknikfälla eller innovationsmotor, klarar arbetsmarknaden och 
demokratin automatiseringen? Huvudtalare var Carl Benedikt Frey, en av världens ledande 
experter på automation och arbetsmarknad, om hur olika länder har hanterat historiska 
teknikskiften och vilken effekt tekniksprången har haft på välstånd och ekonomisk 
utveckling. Medverkade gjorde bland andra Susanne Ackum, ordförande Wallenberg-
initiativet Forum för Omställning, Ibrahim Baylan, näringsminister, Darja Isaksson, 
generaldirektör Vinnova, Carl Melin, forskningsledare Futurion. 
 
Tekniska museet var också huvudarenan för den stora digitaliseringsdagen digital@idag 
som livesändes den 22 november från museet. Den landsomfattande temadagen handlade 
om det digitala samhället, dess möjligheter och utmaningar och arrangerades av Forum för 
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Omställning, DIGG, SKL, LO och IVA. Totalt deltog 70 partners från det offentliga och privata 
Sverige med över 150 talare på landets scener. Eventet var öppet för allmänheten och 
samlade politiker, företagsledare, innovatörer, debattörer, myndighetschefer, specialister, 
präster och forskare.  
 
Den 4 december var Tekniska museet värd för ett seminarium med över 140 deltagare från 
i huvudsak förskolan om digitalisering och små barns hjärnor och lekfullt lärande. 
Arrangörer var Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Stiftelsen 
Företagsam samt den gemensamma föreningen BUNT. Seminariet, ett av flera, syftar till att 
utveckla den svenska förskolans arbete med naturvetenskap och teknik i möten mellan 
hjärnforskare, psykologer och pedagoger. Museidirektören deltog i flera programpunkter. 
 
6.7 Volontärer på Tekniska museet 
Många volontärer bidrar med sitt starka engagemang till att levandegöra teknik och 
teknikhistoria för museets besökare. Under året har museet fortsatt samarbetet med 
volontärer från Tekniska Museets Vänner (TMV) som under lov bidrar med sina 
teknikkunskaper och 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.  

Organisation Antal volontärer/timmar under 2019 
Tekniska Museets Vänner Cirka 3 550 timmar 
Uno Miltons Vänner Cirka 700 timmar 
SKØTM Cirka 800 timmar 

 

6.8 Prestationens kvalitet 
Tekniska museet har de senaste åren utvecklat former och metoder för att samverka i nära 
dialog med olika intressenter. Mycket av museets framgångar står att finna i det allt mer 
utvecklade formerna för samarbeten. De ökade kontaktytorna ger möjlighet till fler 
perspektiv, mer kunskap, mer resurser, men framförallt handlar det om att väcka 
nyfikenhet för teknik på många olika sätt.   
 
Museets strategi gällande sponsring att samarbeta med färre sponsorer för att kunna 
leverera ett mer kvalitativt samarbete och på en högre nivå har varit framgångsrikt. Ett 
tydligt exempel är att Ericsson valt att gå in som huvudpartner till Tekniska museet. 
Tack vare finansiering från Wallenbergstiftelserna, Familjen Erling Perssons stiftelse, Stora 
Fonden och huvudsponsorn Stora Enso kan museet förverkliga satsningen Wisdome genom 
att grundfinansieringen säkrats. 
 
Genom samarbeten med en rad olika aktörer från olika branscher har museet fortsatt 
utveckla den pedagogiska verksamheten, programverksamheten och 
utställningsverksamheten. Megahelgerna har under åren blivit något som fler och fler av 
våra besökare deltar i. Museet fortsätter att utmana normer, arbeta gränsöverskridande, 
skapa möten, nätverka och stöta och blöta olika frågeställningar på ett lekfullt sätt.  
Volontärverksamheten ger inte bara en ökad kvalitet i besöksupplevelsen utan de bidrar 
också i utvecklingen av både genom sin kunskap och energi. 
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Framgångarna med Maker Tour är ett resultat av ett unikt nationellt partnerskap av aktörer 
inom skola, näringsliv, akademi och offentlig förvaltning. Tekniska museet tar sig an en 
viktig samhällsutmaning på ett kraftfullt sätt. Projektet Maker Tour Mot nya höjder följs av 
forskare från Linnéuniversitetet för att undersöka dess effekter på såväl kort som lång sikt. 
Redan nu visas stora vinster av att samarbeta och dra nytta av varandras kompetenser – 
med fokus på att bidra till att kompetenssäkra Sverige.  
 
Genom att målmedvetet ha skapat de fysiska förutsättningarna och nätverken för att bli en 
arena för möten om teknikens roll i samhället kan nu museet också erbjuda allmänheten 
fler och mer utvecklade perspektiv på frågan. Museet bedömer det som viktigt givet den 
snabba teknikutvecklingen. Den samlade bedömningen är att museet mycket väl uppfyllt 
målet med att samverka med andra aktörer för att utveckla verksamheten. 
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7 Internationellt och interkulturellt 
Prestation: Tekniska museet ska i sin verksamhet bedriva ett internationellt och 
interkulturellt utbyte och samarbete. 
 

7.1 Definierade kvalitetskriterier för internationellt och 
interkulturellt  
För kvalitetsbedömning ska verksamheten: 
 samverka med olika internationella aktörer och ta emot internationella besök 
 medverka i internationella konferenser, studieresor och nätverk 
 attrahera publik oavsett kön, etnicitet eller kulturell bakgrund 
 granskas utifrån normkritiska perspektiv 
 bedriva dokumentation, insamling och utställningar och programverksamhet 

utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 
 integrera arbetet med JAMMT (se avsnitt 10) i all verksamhet 
 

7.2 Internationell samverkan 
Under året har museet fördjupat samarbetet med tre museer och science center i Europa, 
Technisches Museum i Wien, DASA i Dortmund och Parque de las Ciencias i Granada. 
Vidare fortsätter en nära kontakt med Heureka i Helsingfors, Vil Vite i Bergen och 
Experimentarium i Köpenhamn samt att museet inlett samarbete med Dansk Teknisk 
museum i Helsingör och Teknisk museum Oslo kring Tingens metod och Framtidens 
tekniska museum. Dialog har inletts med Science Museum i London om gemensam 
kunskapsuppbyggnad inför en kommande energiutställning. Inhyrning av 
vandringsutställningar leder också till tät kontakt och interaktion med avsändarna. Under 
året har det gällt just Science Museum för Robots och the Design Museum, också det i 
London, för den kommande utställningen om Mars.  
 
Samarbete med Guran City Korea kring entreprenöriellt lärande för ungdomar har fortsatt. 
Tekniska museet har samarbete med Gwacheon Science Center, Seoul Korea, där 
genomfördes den internationella tävlingen Enligthening Imagination, Math contest i 
samarbete med 4DFrame Science and Creativity institution med medverkande av två 
medarbetare från museet tillsammans representanter samt ungdomar och lärare från olika 
delar av Sverige. Medverkan möjliggjordes med stöd från Skolverket. 
 
Vidare har museet, i samarbete med Sandvik, turnerat i New Jersey, USA där nära 500 
elever deltog i aktiviteter inom ramen för Maker Tour. 
 

7.3 Internationella konferenser och studieresor 
Museets medarbetare har medverkat i workshops och deltagit vid internationella 
konferenser samt evenemang och studieresor vid bland annat; Ecsite i Köpenhamn, ITS 
World Congress i Singapore, Dasa i Dortmund, Gwacheon Science Center i Seoul, Norsk 
Teknisk Museum i Oslo, Science Gallery och Museum of Immigration i Dublin, The Design 
Museum i London och Medicinskt museum, Köpenhamn.  
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7.4 Internationella besök till museet 
Tekniska museet har 2019 tagit emot 11 olika internationella besök och delegationer. De 
bestod av forskare, representanter från museer och organisationer från bland annat 
Storbritannien, Frankrike, Italien, Israel, och Argentina.  
 

7.5 Internationella nätverk 
Tekniska museet är medlem i internationella nätverk, exempelvis: 
 RETHINK 
 Ecsite (the European Network of Science Centers and Museums) 
 NSCF (Nordiska Science Center Forbund) 
 

7.6 Jämställdhetsperspektiv 

Museets policy för inkluderande synsätt omfattar även ett jämställdhetsperspektiv. I nya 
insamlingar, dokumentationer, utställningar och program anläggs genusperspektiv för att 
belysa hur kvinnor i traditionellt manliga miljöer banat väg för nytänkande och innovation i 
teknikutvecklingen, samt för att lyfta fram kvinnors kompetens och stimulera till att unga 
kvinnor, ickebinära och transpersoner också söker till traditionellt manliga tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar.  
 
2019 samarbetade Tekniska museet med Queernördarna för att skapa code of conduct till 
spelfestivalen PLAY – Världens snällaste spelfestival. På festivalen var det 50/50 på 
scenerna, samt genomtänkt vem som pratade om vad som till exempel känslor. Museet 
genomförde också ett samarbete med Make Equal kring hur du kan vara en schysst gamer, 
genom att filma och intervjua besökarna och sedan sprida det i digitala kanaler. Olga Stern 
och Marie Birde har skrivit sin bok om programmering på Tekniska museet, boken “Ettor 
och Nollors hemliga liv” säljs på museet och innehåller många kvinnor inom teknik, som kan 
agera bra förebilder.  
 

 
Anna Westerling och Linda Sandberg, värdar för Playfestivalen. Foto: Anna Gerdén 
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7.7 Mångfaldsperspektiv 
Besökare ska kunna ta del av Tekniska museets verksamhet oberoende av socioekonomiska 
förutsättningar, funktionsvariationer, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund. 
Insatser för tillgänglighet redovisas särskilt under avsnitt 5. 
 
Museet är till stor del beroende av entréintäkter för verksamhetens finansiering, men har 
fri entré alla onsdagskvällar under året för att ge alla en möjlighet att uppleva museet. 
Under året har öppettiderna förändrats så att museet också är öppet alla dagar under jul 
och nyår. De enda stängda två dagarna är nu midsommarafton och midsommardagen. 
Genom deltagande på externa event arbetar museet för att inspirera fler inom 
teknikområdet, exempel på detta under 2019 är Kulturnatten och Kulturfestivalen.  
 
Inom ramen för Maker Tour programmering i skolan, se vidare 6.5 ovan, når museet i stort 
sett alla de områden som av polisen definieras som utsatta i Storstockholm för att bidra till 
att minska den digitala klyftan i samhället. Dessa elever kan också utan kostnad delta i 
museets programmeringskurser på helger och lov. Museet har aktiviteter på plats under 
Järvaveckan och har haft lovaktiviteter i Akalla, Tensta och Hjulsta. Även genom Maker Tour 
Mot nya höjder når Tekniska museet ett representativt urval av barn i Sverige. På många 
mindre orter som till exempel Lessebo i Kronoberg med 3 000 innevånare talas idag över 
100 språk vilket är en utmaning för skolan. Makerpedagogik erbjuder här verktyg som är 
mindre språkberoende. 
 
Tekniska museet har också samarbetat med och lyft upp olika föreningar och organisationer 
utifrån ett mångfaldsperspektiv, till exempel berättade Make Equal och Sverok under 
spelfestivalen Play om hur de arbetar för en bättre värld mot hot och hat. Camille Alleyne 
Wardrop som deltog på vår rymdhelg, är ursprungligen från Trinidad Tobago och har 
arbetat sig uppåt till en ledarposition inom NASA.  
 

7.8 Prestationens kvalitet 
Under 2019 har Tekniska museet fortsatt bedriva verksamheten utifrån de kvalitetskriterier 
som museet har definierat för internationella och interkulturella perspektiv. 
 
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har museet inkluderat i samband med arbete med 
insamling, extern kommunikation, program- och utställningsverksamhet, öppettider, gratis 
entré, riktade insatser utan avgifter och genom mobil verksamhet. I flera 
programaktiviteter uppmuntrar museet att tekniktunga ämnen, som spel, programmering 
och rymd, är något för alla. 
 
De långsiktiga effekterna av museets arbete med 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 också till att bevaka internationella perspektiv i verksamheten.  
 
Den samlade bedömningen är att museet mycket väl uppfyllt målet med att bedriva ett 
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i verksamheten. 



 

43 
 

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. 
 
Det förtroende Tekniska museet fått genom att få förvalta partnerföretagens och 
bidragsgivarnas varumärken genom samarbeten och finansiering ser vi som ett betydande 
kvitto på verksamhetens kvalitet och mått av Excellens. Liksom den vilja som finns bland 
andra museer och science center att vilja samarbeta med just Tekniska museet som är en 
eftertraktad partner. 
 
I den samlade kvalitetsbedömningen av den Uppmärksamhet som Tekniska museet haft 
2019, är bedömningen att museet lyckats mycket väl och även överträffat uppsatta mål. 
Totala antalet besökare har ökat med 20 procent till 387 697 .  
 
Om än den mycket höga andelen barn och unga som besökare till museet sjunkit med 2 
procentenheter till 51 procent, ökar antalet besök av barn och unga totalt sett med 26 324 
besökare jämfört med föregående år. Även antalet utländska besökare har ökat. Museet 
har ökat antal användare i digitala och sociala kanaler och den uppmärksamhet museet fått 
i media har under året också ökat.  
 
Bedömningen motiveras också av att museet tillgängliggjort samlingarna via 
DigitaltMuseum och därigenom ökat antalet nedladdningar samt visat fler utställningar i 
landet och internationellt, liksom ökat vår pedagogiska närvaro i landet genom Maker Tour.  
 
Angående god kvalitet – Excellens så ligger kundnöjdheten på höga nivåer med 58 procent 
mycket nöjda besökare. Vad gäller årskorten och viljan till återbesök som värdemätare är 
signalen tydlig med en ökad försäljning.  
 
Gällande excellens i tillgänglighetsarbetet har Tekniska museet under året fortsatt framstå 
som det goda exemplet i branschen, med Funkis i MegaMind, samt inbyggt i verksamhetens 
nysatsningar. Den samlade bedömningen är också att museet mycket väl uppfyllt målet 
med att integrera internationella och interkulturella perspektiv i verksamheten. 
Mångfaldsperspektivet 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. 
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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 som har bidragit till en tydligare 
riktning kring verksamhetens kunskapsuppbyggnad de senaste åren, har omarbetas för att 
bli det överordnade programmet för hela museets fortsatta utveckling de närmaste 10 
åren, med tydligare fokus mot innovation, entreprenörskap och hållbarhet. 
 
Tekniska museet har haft fler värdefulla samarbeten som berikat programverksamheten 
och tillfört mervärden för besökarna. 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 Människa Maskin som aktualiserats i publika sammanhang. 
Förberedelserna fortsätter också för utställningen Hyper Human där museet utforskar AI, 
geneditering, artificiella kroppsdelar och drömmen om evigt liv samt de etiska frågor som 
detta medför. Ett nytt sätt att spegla, relativisera och diskutera teknikutvecklingen är att 
vara arena för publika samtal som samlar många samhällsaktörer vilket slagit väl ut.  
 
Den samlade bedömningen är att museets resultat mycket väl uppfyller definierade 
kvalitetskriterier samt att verksamheten under året svarar mot stiftelsens stadgar, 
regeringens riktlinjer och de bestämmelser som följer av museilagen. 
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9 Tekniska museets medarbetare 
2019 var medelantalet anställda 81 på Tekniska museet. Medelåldern bland museets 
medarbetare var 40 år. Museet har haft totalt 10 anställda på visstidsanställningar 
motsvarande tre årsarbetskrafter. Under 2019 har museet haft 101 personer anställda med 
timarvodering. De arbetar som museivärdar, receptionister, pedagoger, butiksbiträden, 
lokalvårdare och på enstaka uppdrag i verksamheten som till exempel bibliotekarie och 
med att skriva texter till museets årsbok (motsvarande 19 årsarbetskrafter). 
 
Personalrörligheten har under 2019 varit cirka åtta procent. Den genomsnittliga 
anställningstiden för tillsvidareanställda är cirka 10 år (män cirka 8 år, kvinnor cirka 12 år).  
 
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.  
 
Könsfördelning 
 
Könsfördelningen (årsarbetskrafter) M % K % Tot 
LEDNING 3 43 4 57 7 
ENHETSCHEFER 3 50 3 50 6 
MEDARBETARE 30 43 39 57 69 
SUMMA 36 44 46 56 82 

 
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.”  
 
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. 
 
Fortsatt arbete har genomförts på avdelningar och enheter med resultatet av 
Medarbetarenkäten 2018. En enkät som visar behov av riktade åtgärder inom vissa 
enheter, men största möjliga positiva förändring jämfört med 2014 och 2016 års mätningar 
enligt den anlitade konsulten. 
 
Under 2019 har museet skrivit avtal med gymkedjan Nordic Wellness i syfte att erbjuda bra 
rabatter under 2020. Detta utöver avtal med andra aktörer. Inför 2020 höjdes också 
friskvårsbidraget med 300 kr till 1 500 kr per år och person. 
 
Sjukfrånvaron låg 2019 på 4,00 procent av arbetat tid (3,88, 2018). 
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10 Organisation och arbetssätt 
Tekniska museet arbetar kontinuerligt med att effektivisera processerna i verksamheten.  
 
Organisationen ska syfta till att tydliggöra avdelningarnas kopplingar till publik verksamhet 
och befrämja effektivitet, arbetsmiljö och kundfokus. Under 2019 har Tekniska museet 
genomfört en omorganisation som inneburit att avdelningen Samlingar & Utställningar 
delats upp i två avdelningar, Kunskap och Samlingar samt Utställningar & Upplevelser. Det 
är ytterligare steg mot en mer teamorienterad organisation. Avdelningen Pedagogik har 
bytt namn till Lärande. Kompetensväxling har skett inom Ekonomi & Affärsutveckling som 
är ett av de nya teamen. Motsvarande görs nu inom HR. 
 

 
Organisationsschema över avdelningar, enheter och funktioner på Tekniska museet 
 

Inom Värdskap & Fastighet och i enheten Mottagande har ett arbete genomförts för att 
förtydliga roller, kompetenser och arbetsuppgifter genom att införa tre nya 
arbetsområden: Kundservice/sälj, Explainer, och Servicevärd. Syftet är att öka kvaliteten i 
besöksupplevelsen. Inom enheten Fastighet & Säkerhet har en tjänst som 
säkerhetshandläggare skapats för att möta de behov som finns. 
 
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.  
 
Särskilt fokus läggs i planeringsarbetet på hållbarhet (miljö), både ur ett samhälleligt 
perspektiv och hållbarhet i arbetslivet (arbetsmiljö). 
 
Tekniska museet gör stora insatser för att styra om mot ökad hållbarhet i verksamhetens 
alla delar. Det återstår att synkronisera och samlat driva detta arbete mot tydliga mål. 
 
Ledarskap – medarbetarskap 
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Museets organisation och arbetssätt bygger både på ett teamorienterat arbetssätt och 
medarbetare med stark initiativkraft och ett innovativt och entreprenöriellt 
förhållningssätt. Detta återspeglas också i museets lönemodell. 

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 utifrån ett kundperspektiv inom sitt 
ansvarsområde, i gränsöverstigande projekt och/eller i samverkan med externa parter. 

Tekniska museet har genomfört två verksamhetsdagar 2019 där alla medarbetare deltagit. 
Teman har, förutom museets verksamhetsplanering, varit; “Resilience Mindset - senaste 
forskningen och gammal kunskap” under ledning av Gunilla T Jonsson, Previa; 
“Organisationskultur som framgångsfaktor” under ledning av Jaël Waern, Culture 
Transformation Manager, Santander Bank. “Så ska Tekniska bli tankeledare” tema 
omvärldsbevakning, under ledning av Kairos Future.  

Lagen om offentlig upphandling, LOU 
Sedan 2019 tillämpar Tekniska museet, efter en rättsutredning av advokatbyrån Flood 
Herslow Holme och styrelsebeslut, inte längre LOU då bedömningen är att kriterierna för 
att lagen ska tillämpas inte längre är uppfyllda. Förnyad prövning ska göras inför varje nytt 
kalenderår. Museets praxis är fortsatt att varje upphandling ska konkurrensutsättas och att 
minst tre offerter ska inhämtas inför beslut.   

Verksamhetsstöd 
Det för verksamheten centrala arbetet med att utbilda projektledare och budgetansvariga i 
ekonomifrågor som budgetering och resultatuppföljning av respektive kostnadsställe eller 
projekt har fortsatt under året. Det har resulterat i avsevärt höjd kompetens och intresse 
för dessa frågor. Det har resulterat i förbättrad styrning av verksamheten som snabbt 
kunnat anpassas utifrån detta års växlande ekonomiska förutsättningar.  

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 
Uppfinnareföreningen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Regeringen utser 
ordföranden på förslag av stiftarna. 

Ledamöter som företräder stiftarna 

• Christer Fuglesang, ordförande, astronaut, professor KTH, (Svenskt Näringsliv)
• Anneli Schöldström våren 2019, Gustaf Bauer, CEO, Delary Technology AB (Svenska

Uppfinnareföreningen) från och med hösten 2020
• Peter Larsson, samhällspolitisk direktör (Sveriges Ingenjörer)
• Ingrid Skogsmo, senior forskningsledare Framtidens transportsystem på VTI,

Statens väg och transportforskningsinstitut (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien)

Ledamöter som företräder staten 
• Ann-Christin Nykvist, fd generaldirektör och fd stadsråd
• Birgitta Ed, styrelseuppdrag, senior advisor på Birgitta Ed AB
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• Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare på Futurion 
• Elisabeth Nilsson, hedersdoktor LTU, ordförande för AB Göta Kanalbolaget, 

styrelseuppdrag, fd landshövding, VD  
 
Tekniska museets ledningsgrupp 

• Peter Skogh, Museidirektör 
• Patrik Brundin, Avdelningschef Lärande 
• Gunhild Eriksson, Avdelningschef Värdskap & Fastighet 
• Dan Jacobson, Avdelningschef HR 
• Åsa Marnell, Avdelningschef Samlingar & Utställningar t. o. m. 2019-08-25. 
• Anki Rundgren, Avdelningschef Kommunikation & Program 
• Miriam Srigley, CFO/Avdelningschef Ekonomi & Affärsutveckling 
• Christian Stadius, Avdelningschef Samlingar & Utställningar 2019-08-26—2019-10-

31; Avdelningschef Kunskap & Samlingar fr o m 2019-11-01 
• Fanny Söderström Aupeix, Avdelningschef Utställningar & Upplevelser fr o m 2019-

11-01 
 

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 i Museiparken på Gärdet i Stockholm och äger dessutom ett externt 
föremålsmagasin i Stockholms län. Stiftelsen äger huvudbyggnaden och Wallenberghallen. 
Tre flygelbyggnader; Norra och Södra Stallet samt Norra och Södra Ridhuset 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 Stockholms län. 
Därutöver hyr museet ytterligare 1 000 kvadratmeter magasinsyta i Storstockholm. 
Tekniska museet har sedan 2008 egen förvaltning av samtliga byggnader.  
 
Under slutet av året har det uppdagats att Maskinhallen är i mycket dåligt skick till följd av 
tidigare felaktigt isoleringsarbete och undermålig renovering av taklanterniner. Insatser och 
undermåligt underhåll som ligger decennier tillbaka. Det innebär att tak och väggar måste 
bytas ut- och invändigt. Kostnaderna för renovering uppskattas i nuläget till sammanlagt till 
38 mkr. Det är medel museet inte har och utgifter museet inte planerat för. Ansökningar 
om stöd har gjorts till Boverket och Länsstyrelsen. Eftersom ersättning sker efterskott har 
Tekniska museet ansökt om att få ta upp lån hos Riksgälden. 
 
Förbättringsinsatser på fastigheterna 2019 
 Luftridå installerades vid entrén  
 Uteservering på framsidan del 1 restaurang   
 Ombyggnad av Serviceytor plan 2 etapp 2 
 Ombyggnad av Cino 4 till Informationsrum  
 Komplettering av räcken vid Huvudentrén 
 En ny handikappramp byggdes i serviceytorna för att förbättra tillgängligheten på 

plan 2  
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 Nya befuktningsaggregatet installerades i Wallenberghallen 
 Jalusier och kameraövervakning installerades i Wallenberghallen  
 Nödvändiga besiktningar genomfördes 
 Säkerhetsåtgärder i Bro magasin 

 
Kostnader för hyra, uppvärmning och elektricitet 
 Under 2019 uppgick hyreskostnader till 244 000 kronor och el och värme till  

5 075 445 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.  
 
Museet har beslutat om en ny övergripande inriktning för verksamheten när det gäller 
hållbar framtid i och med projektet Wisdome.  
 
Sammanställning av viktiga insatser inom miljöområdet för 2019: 
 
Verksamheten 
 Eltaxi första prioritet för taxiresor inom Stockholmsområdet. 
 Museet är med i Kungliga Djurgårdens Intressenters (KDI) hållbarhetsgrupp och har 

bland annat inlett ett samarbete med föreningen Nollzon för att öka andelen 
eltaxibilar på Djurgården. I samarbete med KDI och Svenskt Kulturarv stod museet 
värd och medverkade på Kulturarvsdagarna om hållbar turism den 21-22 oktober. 

 Det övergripande temat för museets restaurang Tekniska by Pontus är innovation 
och hållbarhet vilket genomsyrar val av leverantörer och råvaror, meny och 
tillagningsmetoder. I restaurangmiljön kan gästerna följa el- och vattenförbrukning 
samt väga sitt eget matavfall som blir till mull. Restaurangen har under året fått sin 
andra KRAV-stjärna. 

 
Fastighet 
 Nytt system för sortering av sopor och matrester 

       
 Underhåll utställningar och publika rum  
 Museet följer löpande intern miljöpolicy om LED-belysning när så är möjligt för 

lampor och projektorer. Gällande datorer i utställningar väljer museet numera 
mindre datorer som drar mindre el. I möjligaste mån återanvänds gammal teknik i 
utställningarna.   
 

 Lokalvård 
 Tekniska museet bedriver lokalvård i egen regi sedan maj 2018. Investeringar har 

gjorts i en maskinpark samt tvätt- och torktumlare. Huvudleverantören av material 
och produkter som museet har valt är miljöcertifierade sedan 2001. De arbetar 
aktivt med att miljömärka sina egna produkter med exempelvis Bra Miljöval och 
Svanen och erbjuder kunderna miljömärkta produkter. Under 2019 har investerats 
i en ångtvättmaskin. Plastmuggar på besöks- samt personaltoaletter tagits bort.  
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Skol- och utställningsverksamhet 
 Museet arrangerade Energiagenterna, ett möte för 500 barn i förskoleklassåldern. 

Energiagenterna är en satsning från SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) för att 
utbilda 5-åringar på förskolor runt om i Stockholm. 

 I ett samarbete med Rymdstyrelsen kring rymden och de globala målen 
genomfördes ett antal workshops och föreläsningar på museet under hösten. Vår 
del i arbetet fördjupas fr o m 2020. 

 Ett nytt skolprogram har arbetats fram i samråd med energirådgivningen och 
Institutet för framtidsstudier och erbjuds till skolor med start våren 2020. 

 Ett Makerlab har etablerats i vilket återbruk och materialkunskap är centrala delar. 
 Tekniska museet har bildat ett konsortium med Technisches Museum i Wien, DASA 

i Dortmund samt Parque de las Ciencias i Granada för att byta utställningar med 
varandra under fyra år på temana hållbarhet och framtid. 

 
Publik- och programverksamhet 
 I många av de publika aktiviteter som museet anordnar är miljöaspekten en 

självklar och integrerad del. I utställningarna Unga forskare, fanns många bidrag 
som visade miljöteknik på innovativa sätt. 

 Butiken har 100 % klimatneutrala påsar i butiken och emballage har återanvänts för 
att skicka varor till kunder. I samband med att Kemikalieinspektionen inspekterade 
museibutiker i Stockholm såg Tekniska museet över rutinerna gentemot 
leverantörerna. Kraven på leverantörerna förtydligades ytterligare gällande deras 
ansvar att följa gällande regler för kemikalier i produkter och då särskilt leksaker. 
Museet har under året bytt till fler inhemska leverantörer för att minska 
transporten. Vid förpackning av produkter som handlas på museets webshop 
återanvänds kartong. 

 

 
        Under en period i samband med öppnandet av Robots fick besökarna åka elbil gratis till museet. Foto: Anna Gerdén 
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ÅRSREDOVISNING 
Förvaltningsberättelse 2019 
 
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 den 15 januari 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 årliga riktlinjebrev. 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. Samverkan ska ske med andra aktörer för att kulturen ska komma fler till del 
i hela landet. 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; 

- Innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid ska genomsyra hela 
verksamheten 

- 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, till exempel i restaurangen 

och i utställningar 
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Under året har hållbarhetsarbetet fortsatt, bland annat genom att; 
 Restaurangen Tekniska by Pontus har under året erhållit sin andra KRAV-stjärna.  
 Butiken har 100 % klimatneutrala påsar i butiken och emballage har återanvänts för att 

skicka varor till kunder. Butiken har förstärkt miljökraven mot leverantörerna. 
 Ett nytt skolprogram har arbetats fram i samråd med energirådgivningen och Institutet 

för framtidsstudier och erbjuds till skolor med start våren 2020. 
 Ett Makerlab har etablerats i vilket återbruk och materialkunskap är centrala delar. 

 
Finansiella förutsättningar 
Museet finansieras dels av staten genom anslag från Kulturdepartementet motsvarande 41 
procent av intäkterna under 2019 (45 procent), dels av bidrag från olika stiftelser, fonder, 
näringsliv, myndigheter och organisationer samt av verksamhetsintäkter från bland annat 
entréavgift, skolvisningar, eventverksamhet, butik och lokaluthyrning. För att säkra den 
långsiktiga finansieringen av verksamheten har museet medvetet arbetat med att öka 
självfinansieringen bland annat genom att öka entréintäkterna. Dessa har ökat med 157 % 
sedan år 2013 och resterande egenfinansierade verksamhetsintäkter har under samma 
period ökat med 22 %. 
 
Förändring av eget kapital 
Föregående års resultat har balanserats i ny räkning och ökat balanserat resultat med  
2 366 tkr till 27 702 tkr.    

Verksamhet under året 

 Antalet besökare till Tekniska museet ökade med 20 procent till 387 697 jämfört med 
2018, 51 procent av besökarna var under 19 år. Antalet unga besökare ökade jämfört 
med föregående år. Snittintäkten per besökare ökade med 15 kr. 

 

 I juli öppnade publiksuccén Robots från Science Museum i London, i museets egna 
aktivitetsyta Robot Zone har cirka 32 000 besökare interagerat med robotar. Den 
egenproducerade utställningen Play Beyond Play nominerades till Årets utställning. 
 

 Totalt 58 procent av respondenterna i den av MYKA standardiserade besökarenkäten 
var “mycket nöjda” med helhetsupplevelsen på Tekniska museet, vilket överträffar 
målsättningen om 45 procent mycket nöjda besökare. 

 

 Skolbesöken på museet ökade med 13 procent till 46 524 elever. Mer än 10 000 elever 
runt om i landet deltog i museets uppsökande verksamhet Maker Tour som också 
gästspelat i utvalda amerikanska skolor under året. Projektet Maker Tour – 
programmering i skolan nominerades till Gyllene hjulet och belönades med Silverhjulet. 

 

 Eventverksamheten ökade med 118 procent tack vare satsning på marknadsföring, 
produktutveckling och återvändande nöjda kunder. 

 

 Tekniska museet har fortsatt det långsiktiga tillgänglighetsarbetet, bland annat genom 
att erbjuda alternativa format som digitala läsplattor i den pedagogiska verksamheten, 
förbättra informationen inför besöket med filmer samt genom att utöka öppettiderna. 

 

 Samverkan med näringslivet ökar för att ge besökarna möjlighet att möta ny teknik. 
Ericsson har blivit huvudpartner till Tekniska museet genom ett flerårigt avtal.  
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 Tekniska museet har bildat ett konsortium med Technisches Museum i Wien, DASA i 
Dortmund samt Parque de las Ciencias i Granada. En innovativ lösning där parterna 
byter utställningar med varandra under fyra år på temana hållbarhet och framtid. 

 
Framtida utveckling 
Efter flera år av invsteringar i upplevelser och anläggningen står Tekniska museet under de 
kommande fem åren inför sin största investering någonsin genom byggnation av nya lär- 
och upplevelsemiljöer i form av Wisdome. Byggnationen påbörjas under 2020 och domen 
ska öppna under 2022. Det blir miljöer för interaktivt digitalt lärande baserad på svensk 
världsledande visualiseringsteknik. Museet kommer då bli en ännu tydligare resurs för 
skolan, och eventverksamheten väntas växa betydligt i och med vad domen kan erbjuda 
akademi och näringsliv. Tekniska museet firar ett hundraårsjubileum 2024 och kommer 
sannolikt också öppna sin första filial samtidigt som ambitionen är att ytterligare öka 
verksamheten runt om i landet. 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
 Museets främsta utmaning är att i kassaflödet parera de stora utbetalningar 

investeringarna utgör med ökade intäkter. Hittills har museets lyckats väl.  
Maskinhallens stora behov av renovering  är en oplanerad händelse som kräver  
tillskott av externa medel genom de bidrag som har sökts för ändamålet eller ökat 
anslag, och i sista fall lån. 

 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 
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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 143 
mkr till Tekniska museet sedan fonden startades inklusive årets utdelning om 6 mkr varav 4 
mkr är en delfinansiering av projektet Wisdome och resterande 2 mkr av den löpande 
verksamheten. 
  
Av de bidrag som redovisas som intäkt under året är merparten hänförliga till Stora Fonden 
och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Därutöver har bidrag också erhållits från 
bland andra Fritz Östs Fond för elektroteknik, Danelii stiftelse, Svemin, Kungliga 
vitterhetsakademin och Vinnova. 
 
Sponsringsintäkter i resultaträkningen står för 0,9 procent av verksamhetsintäkterna (1,6 
procent). Resterande erhållna sponsringsmedel är balanserade för att användas till 
pågående projekt, framförallt Wisdome. Dessa medel syns inte i resultaträkningen.  
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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.
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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. 

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
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället respektive utförandetillfället.

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.

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.
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