
Tekniska museet
Verksamheten 2020



2 

Verksamhetsidé  

Att med lekfullhet och vetenskapligt djup stimulera intresset för tekniken i samhället och 

dessas ömsesidiga påverkan. 

Vision Tekniska museet – Alla små geniers favoritställe 

Verksamheten 2020  

Styrelsen för Stiftelsen Tekniska museet, organisationsnummer 802005-9187, får härmed 

avge resultatredovisning och årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 

2020. Diarienummer: 2/21-1.7 

www.tekniskamuseet.se 



3 

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

Tekniska museets uppdrag ................................................................................................. 7 

Resultatredovisning ............................................................................................................ 9 

Resonemang kring kvalitetsbedömning ........................................................................... 9 

1 Besökare och publik verksamhet................................................................................. 10 

2 Samlingarna – tillgänglighet och förvaltning ................................................................ 24 

3 Kunskapsuppbyggnad  ................................................................................................ 33 

4 Tillgänglighet  ............................................................................................................. 38 

5 Samverkan .................................................................................................................. 40 

6 Sammanfattande bedömning: kvalitet av museets resultat ......................................... 50 

7 Tekniska museets medarbetare .................................................................................. 53 

8 Organisation och arbetssätt ........................................................................................ 55 

9 Tekniska museets byggnader ...................................................................................... 57 

10 Tekniska museets miljöarbete  .................................................................................. 59 

ÅRSREDOVISNING ............................................................................................................. 61 

Förvaltningsberättelse 2020 .......................................................................................... 61 

Revisionsberättelse 2020 ..…………………………………………………………………………………………….77 

Oberoende revisors bestyrkanderapport om Resultatredovisning ………………………………..79 



4 

Sammanfattning av året som gått 
Året kan till följd av pandemin beskrivas som ett av de värsta och mest utmanande i 

museets historia med långa stängningar, uteblivna intäkter och kraftiga personal-

minskningar. Samtidigt har Tekniska flyttat fram positionerna. Museet har snabbt utvecklat 

sin kunskap och sitt digitala utbud och mött publiken på nya arenor. Tekniska blev det 

tredje mest digitalt besökta museet i Sverige under året. Tillsammans med Kairos Future 

publicerades en tankeledarrapport om framtidens lärande som fått stor spridning och kan 

visa vägen för många. Den mobila uppsökande skolverksamheten har rullat på och utökats 

genom nya samarbeten. Egenproducerade Hyper Human möttes med recensioner som 

”spännande utställning om människans existens” (SvD) och ”en upplevelse” (DN).  

Det är en bild fylld av paradoxer som kan tecknas. Årets tre första månader slogs 

besöksrekord, och det efter rekordåret 2019. Sedan tog det tvärstopp på grund av Covid-19 

och redan i april hotade alla likvida medel att ta slut. Det är dock en organisation som med 

stort lugn och hög hastighet temporärt återvunnit balansen tack vare snabbt stöd från 

regeringen och mycket kraftfulla egna besparingar.  De ekonomiska effekterna av 

pandemin är tyvärr långsiktiga och det återstår att se hur museet landar efter den andra 

vågen. Mitt under en accelererande pandemi och ekonomisk kris har dock Tekniska lyckats 

förlänga de stora sponsorsamarbetena, knyta ytterligare nya till museet och 

färdigfinansiera museets största satsning sedan öppningen på Djurgården 1936 – Wisdome. 

De är alla bra kvitton på organisationens förmåga att i bred samverkan vara relevant och 

leverera kvalitet – ett museum mitt i samhället.  

Antal besök, kvalitét och uppsökande verksamhet i Sverige 

▪ Antalet fysiska besökare till museet minskade med 61,7 procent till 148 249 (387 697).

48% av besökarna är under 19 år, en minskning med tre procentenheter.

▪ Totalt 44 procent av respondenterna i MYKA:s besökarenkät var “mycket nöjda” med

helhetsupplevelsen på Tekniska. Det är en minskning från föregående år men i nivå

med museets mål om minst 45 procent mycket nöjda besökare.

▪ Under 2020 besökte 13 062 elever Tekniska museet, vilket är en minskning med 80

procent jämfört med 2019. 7 279 av dem deltog i en pedagogledd verksamhet. 11 279

elever har under året deltagit i museets mobila pedagogiska verksamhet, Maker Tour.

▪ Den totala omsättningen för eventverksamheten minskade med 88 procent på grund

av pandemin. Ett fåtal event genomfördes under året av återkommande kunder.

Tillgänglighet

▪ Tillgängligheten till samlingarna har ökat. Antalet bilder och objekt som finns digitalt

tillgängliga ökade med 1,1 procent till 138 253 stycken och antalet förmedlade bilder

från Digitalt Museum ökade med 14,5 procent till 24 605 stycken.

Samverkan 

▪ I samarbete med Aros motorveteraner startade Tekniska museet Sveriges första bil, en

Vabis från 1897 med målet att förstå och visa vår tidiga motorhistoria.

▪ I januari blev det klart att Tekniska 2024, lagom till hundraårsjubileet, ska etablera sin

första filial. Det blir på temat life science tillsammans med Karolinska institutet i då

nybyggda Forskaren i Hagastaden, Stockholm.
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▪ Museet har genom extra tillskott från regeringen kunnat fortsätta ett utställnings-

samarbete med Spanien, Tyskland och Österrike på temat hållbarhet och framtid.

Resultat och finansiella förutsättningar 

▪ Extra anslag och mycket kraftiga kostnadsbesparingar ger ett ovanligt högt positivt

resultat för 2020, 15 mkr. Till följd av förskjutna aktiviteter på grund av pandemin

kommer det dock följas av liknande negativt resultat 2021. Likviditeten är momentant

bra, men riskerar att bli mycket utmanande i början på 2022 till följd av pandemin.

På väg mot en ”fygital” framtid 

Tekniska inledde året starkare än någonsin förut med de mest välbesökta två första 
månaderna i museets historia. Med ett nytt publikrekord för 2019 i ryggen och ett 
superutbud för det kommande året var förvissningen stor om att vi skulle skörda på de 
stora investeringar som gjorts de senaste åren och att vi äntligen skulle spränga den 
magiska gränsen och få fler än 400 000 besökare under 2020. Det blev precis tvärtom.  

Den 21 mars invigde vi vår egen stora utställningssatsning Hyper Human efter flera års 
arbete, och förberedelserna för sommarens och höstens stora internationella 
vandringsutställning Moving to Mars var i full gång. Två dagar senare, den 23 mars, stängde 
museet. Till följd av olika restriktioner kopplade till covid-19 försvann publiken helt på 
några dagar. Det försatte snabbt det intäktsberoende Tekniska museet i en ytterst prekär 
och akut ekonomisk situation där det blev ekonomiskt ohållbart att hålla öppet. 

Under följande tio veckor då museet var stängt stöptes hela verksamheten om. Genom en 

total omprioritering av samtliga resurser och stopp för alla rörliga kostnader utom en 

satsning på digitalt utbud för skola och allmänhet kunde 39 mkr sparas in. Samtidigt 

organiserades museet om utifrån framtidens behov. Över 50 procent av all personal, varav 

10 procent fast anställda, avslutades samtidigt som utrymme skapades för kommande 

behov av ny kompetens. Satsningar gjordes också på kompetensutveckling av befintlig 

personal för att ta Tekniska in i framtiden. Bra samverkan med de fackliga organisationerna 

och Arbetsgivarverket har varit en förutsättning för denna omställning.  

Den akuta likviditetskris som ändå uppstod avvärjdes genom intensiv dialog med 

departement, politiker och myndigheter vilket resulterade i bra och snabbt stöd från 

regeringen. Även lyhörda och aktiva sponsorer bistod på ovärderligt vis.  

Redan den 30 maj kunde ett coronasäkrat museum öppna omsorgsfullt några dagar efter 

Fotografiska, som var först ut. Då samtliga, ca 60, timanställda avslutats till följd av regler 
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kring korttidsarbete bemannades den publika verksamheten, efter omfattande 

utbildningsprogram, i stor utsträckning med personal som normalt sett har andra uppgifter. 

Så förblev det också ända fram till stängningen den 30 oktober då museer av 

Folkhälsomyndigheten pekades ut som miljöer som allmänheten inte borde vistas i och att 

verksamheterna skulle vidta åtgärder för att minimera antalet besök. 

Åtgärderna för att hantera pandemin har påverkat hela verksamheten. Publikt och 

ekonomiskt eftersom vi är en del av den i Stockholm extremt hårt drabbade 

besöksnäringen med besökstapp i storleksordningen 75 till 100 procent, men också som 

arbetsplats där vi för att skydda medarbetare i riskgrupper, och samhället i stort, lagt om 

merparten av allt arbete till att skötas från hemmet i möjligaste mån. Tekniska har i olika 

utsträckning tillämpat korttidsarbete från mars och året ut. Det och all annan form av 

omställningsarbete har krävt mycket aktiv ledning. Medarbetarna å sin sida har visat prov 

på stor kreativitet och förmåga till ständig omställning utifrån omständigheterna och 

verksamhetens behov liksom en fantastisk lojalitet mot Tekniska och dem vi är till för. 

Samtidigt har Tekniska med sitt digitala utbud lyckats bli det tredje mest digitalt besökta 

museet i Sverige under 2020. En position vi kommer vårda och utveckla. Vi tror att 

framtiden är ”fygital”, det vill säga både fysisk och digital. Vi har nyttjat tillfället väl till att 

anpassa verksamheten efter detta. Samspelet mellan museet, det digitala och det mobila 

kommer bli avgörande. Räckvidden och produktionernas livslängd ökar. Vi expanderar i tid 

och rum. Även den mobila uppsökande skolverksamheten runt om i Sverige, som pågått i 

vanlig omfattning, har kompletterats och ibland ersatts med digitala inslag. Genom ett nytt 

samarbete med Stockholms stad utökas arbetet i Stockholms utsatta områden ytterligare.  

Sponsoravtalen med Ericsson och Sandvik har förlängts och en ny hållbarhetspartner har 

knutits till museet i form av NIBE. De sista återstående 47 mkr för byggande av en 

domteater, Wisdome, har säkrats mitt under pågående pandemi tack vare bidrag från 

Wallenbergstiftelserna, Stora fonden, Stora Enso och NIBE. Sist men inte minst väntar två 

nybyggda utställningar - Antropocen och Moving to Mars på att få möta sin publik.  

Den uppmärksammade tankeledarrapport om framtidens lärande som Tekniska under året 

tagit fram tillsammans med Kairos Future visar på möjligheterna med samt behoven och 

betydelsen av verksamheter med fokus på det lustfyllda lärande som Tekniska är. Det är 

dock med tilltagande oro vi ser den framtiden an. De finansiella återverkningarna av 

pandemins första våg kommer slå igenom först på några års sikt, och då hårt i form av 

pressad likviditet och att ytterligare stängningar till följd av den andra vågen äter upp allt 

tillskapat reformutrymme för ny kompetens, omöjliggör produktion av nytt utbud och att 

den samlingsförvaltning som pausats i ett nödläge inte kan återfinansieras. För ett 

samlande museum som aktivt använder föremål och arkiv i den publika verksamheten är 

det inte hållbart. I synnerhet inte inför ett stundande hundraårsjubileum 2024. 

Stockholm januari 2021 

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 ska 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). 

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. 

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). 
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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 6 Sammanfattande bedömning över 

kvalitet av museets resultat.   
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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. 

 

På grund av besparingsskäl har museet under 2020 avslutat licenser för olika mätverktyg så 

som mediebevakning och social mediebevakning, därav är siffrorna inte helt jämförbara 

med föregående år och inte heller lika tillförlitliga.  

 

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 det övergripande programmet 

▪ 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 

 

Vidare ska även Tekniska museet 

▪ 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 8) i all verksamhet 

 

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 minskade under 2020 med 61,7 procent. Under året 

gjordes 148 249 besök till anläggningen varav 139 634 var besökare till kärnverksamheten. 

Året inleddes starkt med publikrekord under både januari och februari månad jämfört med 

motsvarande månader tidigare år. Slutspurten på succéutställningen Robots bidrog starkt 

till publiktrycket. Av årets totala antal besökare kom 66 procent under de tre första 

månaderna januari–mars. 

 



 

11 

 

De låga besökssiffrorna under resten av året förklaras av coronapandemin som var 

anledningen till att museet tvingades stänga för besökare under två perioder, 23 mars–30 

maj samt 30 oktober–31 december.  

 

När museet stängde i mars inleddes också omställningen för att kunna nå såväl besökare 

som skolor på alternativa sätt. Mer om detta under 1.2.2 Skolbesök, 1.4 Den unga publiken 

samt 1.7 Digital närvaro.  

 

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

och andelen barn och unga besökare är en viktig parameter. Under året uppgick andelen 

barn och unga upp till 19 år till 48 procent (51 procent 2019). Minskningen under 

framförallt perioden januari till första helgen i mars förklaras med att Robots lockade en 

något äldre publik, vilket avspeglar sig i siffrorna (2019 och 2020 i relation till 2018). 

 

Antal anläggningsbesökare till Tekniska museet per månad 2020 jämfört med 2019 

 
Not. 2019 Anläggningsbesök 387 697 varav 374 002 till kärnverksamheten (96 procent) 

         2020 Anläggningsbesök 148 249 varav 139 634 till kärnverksamheten (94 procent) 
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Besöksutvecklingen på Tekniska museet 2011 – 2020 

 

 
Not. Anläggningsbesökare  

 
1.2.1 Tekniska museets besökare i siffror 

 2018 2019 2020 

Totalt antal besökare 323 399 387 687          148 249 

Andel barn och unga under 

19 år (%) 

53  51 48 

 

 2018 2019 2020 

Antal sålda årskort 7 450                10 474 5 844   

 

Antal sålda årskort under året uppgick till 5 844 stycken. Det är en minskning med 44 

procent jämfört med 2019. Då museets totala besökstal minskade med 61,7 procent på 

helår så ses försäljningen av årskorten som positiv. Andelen besökare som köpte årskort 

ökade under 2020 då 4 procent av museets besökare köpte årskort jämfört med 2019 års 

motsvarande siffra på 2,7 procent. Flera kampanjer för att sälja årskort och därigenom 

stötta museet genomfördes under året. 

 

Tekniska museet genomför löpande besökarundersökningar. Under 2020 har museet 

använt sig av den av MYKA standardiserade enkäten med tilläggsfrågor. På grund av det 

kraftigt minskade antalet besökare har även andelen respondenter minskat. Resultatet 

visar att 44 procent av respondenterna varit “mycket nöjda” med sin totalupplevelse vilket 

är i nivå med museets mål på 45 procent.  

 

1.2.2 Skolbesök   

Under 2020 besökte 13 062 elever Tekniska museet. Av dem deltog 7 279 i en pedagogledd 

verksamhet. Under året har även 11 279 elever deltagit i museets mobila pedagogiska 

verksamhet Maker Tour. Läs vidare under avsnitt 1.4 Den unga publiken. 
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 2018 2019             2020 

Totalt antal lärare i museet 4 906 6 930 369 

 

Totalt antal elever i museet 41 567 46 524 13 062 

 

  

Antal elever i visningar 21 897 25 138 7 279 

Totalt antal visningar  1 324 1 588 516 

Snitt antal elever per visning 17 16 14 

 

 

Totalt antal elever i Maker Tour 11 850 10 400 11 279 

 

 
Barnteckning med ett motiv unikt för 2020. Foto: Anna Gerdén 
 

1.2.3 Besökare till visningar, program, labb- och kursverksamhet  

Under 2020 har det endast genomförts aktiviteter för allmänheten under perioden 1 

januari–22 mars på grund av covid-19. Modelljärnvägen kördes 82 gånger och totalt 

besökte 3 300 personer aktiviteten. Under vardagar, helger och lov genomfördes 

allmänvisningar (på svenska och engelska) i utställningen Robots med ca 4 700 deltagande 

personer. Cirka 6 600 besökare såg experimentshowerna som genomfördes under Jullovet 

2019/2020 och sportlovet 2020. 

I maj skapades, på grund av stängt museum, ett samarbete mellan Mottagandet och Maker 

Tour för att flytta ut museets verksamhet. Under alla helger i maj bemannades 

Matematikträdgården och aktiviteter som vattenraketer, mega-såpbubblor och enklare 

programmering erbjöds besökarna. 
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Under perioden 23 mars–30 maj genomfördes även digitala livesändningar på Facebook 

och Instagram. Innehåll varierades mellan utomhusverksamheten och den nyöppnade 

utställningen Hyper Human.  

 

1.2.4 Besökare till externa program 

Under året har Tekniska museet mött besökare på ett flertal olika externa event, bland 

annat inom ramen för den mobila verksamheten Maker Tour.  

Tekniska museet deltog på mässan Skola+Museum den 27 januari, en möjlighet för de som 

arbetar inom skolvärlden att möta drygt 50 museer och ta del av utbudet för skolan. 

Museet tog fram Etiksnurran och berättade om utställningen Hyper Human.  

 

I februari besöktes makerspace ”Blivande” i Frihamnen, ”Women in Tech 2020” på 

Stockholm Waterfront och i mars fick Tekniska museet besök av Sveriges kulturminister 

Amanda Lind. Under året har museet regelbundet deltagit i IVA:s nätverksträffar om STEM.  

 

 
Kulturminister Amanda Lind på besök på Tekniska museet. Foto: Anna Gerdén 

 

I september deltog Maker Tour i ett samtal under Digital@idag om hur verksamheten 

ställde om under pandemin med digital projektmodell och utlåning av material till skolorna.  

Maker Road Tour gjorde fyra stopp i början av året, på Göranssons cup i Sandviken och 

Playday på Monitor ERP arena i Sandviken.  

Maker Tour höll Workshop med Värmdö bibliotek och deltog på Värmdös makerspace 

under höstens lovverksamhet i samarbete med Värmdös Läs- och skaparbuss.  

 

Tekniska museet var på Studiebesök i region Kronoberg med Maker Tour – Mot nya höjder 

som arrangörer. 
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Tekniska museet har internationellt utbyte med Foundation for the Advancement of 

STEAM, och har bland annat deltagit i internationella online-konferenser med taktilt 

lärande i fokus. 

Året har innehållit ett antal konferenser med fokus på rymd och klimat i samverkan med  

till exempel Nordic Esero, Rymdstyrelsen, ESA och Bolin Center. 

 

1.3 Utställningar  

Den stora utställningssatsningen Robots från Science Museum i London pågick fram till 15 

mars, efter att ha varit en stor attraktion under utställningsperioden som löpte från 2019. 

Den lämnade då plats för en annan vandringsutställning, Moving to Mars, som producerats 

av The Design Museum i London. Invigningsdatum var satt till 4 juli, men på grund av 

rådande omständigheter och ett stängt museum sköts invigningen fram, först till den 25 

december men sedan även till den 26 februari 2021.  

 

Ytterligare en turnerande internationell utställning skulle ha invigts i november 2020 men 

på grund av att museet var stängt flyttades även den öppningen fram till 2021. Foto- och 

filmutställningen Antropocen, producerad i Ontario, Kanada, behandlar den påverkan vi 

människor har haft på planeten Jorden. 

 

 
Relationen människan och tekniken är temat för museets utställning Hyper Human. Här en monter om hjärnan som visar 

ett stereotaktiskt instrumentarium, utvecklat av kirurgen Lars Leksell. Foto: Anna Gerdén 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att konstatera att två internationella utställningar har 

planerats och färdigställts för invigning under 2020, utan att det kunnat bli av. De är ändå 

relevanta att nämna i detta sammanhang, då mycket resurser och ansträngning lagts på 

dessa projekt under 2020.  

 

I mars öppnade Tekniska museets egna stora utställningssatsning; Hyper Human, som 

beskriver och problematiserar relationen mellan människa och maskin.  

 

Museet startade även en samtidsdokumentation av de effekter inom forskning och 

innovativ verksamhet som frambringats av den pandemi som pågått i världen under stora 
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delar av 2020. Den heter Digital innovation i skuggan av Corona och kommer finnas 

tillgänglig i sin helhet på Digitalt Museum. Materialet från den dokumentationen har även 

bidragit till den mobila utställningen Sjukt smart som lanseras i början av 2021. 

 

Tekniska museet erbjuder även utställningar på andra platser. Utställningen #metoo gick 

vidare till Malmö museer. 

 

Utställningarna under året kan sammanfattningsvis sägas adressera existentiella frågor och 

svar där besökare i alla åldrar kan interagera i frågor om etiska dilemman kopplat till teknik. 

Utställningarna har haft en stark formkänsla utöver viktigt innehåll och museet bidrar med 

en ansenlig summa som utställningsersättning (MU-avtalet) till såväl inhemska som 

utländska konstnärer/designers/fotografer.  

 

Utställningar under året 

Tillfälliga  
utställningar på 
museet 

Beskrivning Visningsperiod 

Elevutställning i 
Hyper Human 

Årskurs 1 på Nyckelviksskolan visar sin tolkning 
på temat männis@ka/maskin. 

Mars – 
december 

Moving to Mars 
  

Vandringsutställning från Design Museum i 
London. 

Uppskjuten 

Antropocen Vandringsutställning Foto och Film från AGO, 
Kanada 

Uppskjuten 

Robots Vandringsutställning från Science Museum UK. Tom 15 mars 

Samarbete med KTH Forskare från KTH, Kungliga musikhögskolan 
och kollektivet retread.art visade sin 
interaktiva installation "Pellow" i Visionslabbet. 

Höstlovet 

Elbilen 
 

Elbilar från tidigt 1900-tal till modern tid, urval 
från våra samlingar. 
 

Maj – augusti 
 

AEON – vill du leva 
för evigt? 
 

Utställning där två konstnärer knutna till Max 
Delbrück Center for Molecular Medecine i 
Berlin utforskar hur den nya gentekniken kan 
påverka samhället i framtiden.   

Januari – mars 

Utställningar på 
museet 

Beskrivning Visningsperiod 

Matematik-
trädgården 
  
  

En allmän lekpark utomhus som innehåller ett 
20-tal lekredskap som på ett lustfyllt sätt 
speglar olika aspekter av matematik, konst och 
natur. 

Hela året 

Christopher Polhem – 
tillbaka till framtiden 

Polhem som ung med ledorden rörelse, 
tvärvetenskap, lekfullhet, konst och 
framtidstro. 

Hela året 

Christer Fuglesang – 
10 år i rymden 

10 utställda föremål som varit i rymden eller 
har anknytning till rymden. 

Hela året 

MegaMind En interaktiv science center-utställning där 
idéerna och hjärnans kreativa förmågor står i 
fokus. 

Hela året 

Gruvan Om gruvhantering från äldsta tid fram till 
nutiden. 

Hela året 
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LM Ericssons 
minnesrum 

Lars Magnus Ericssons styrelserum från 1903. Hela året 

Modelljärnvägen Uno Miltons unika modelljärnväg med 50 
meter räls och ett naturtroget landskap. 

Hela året 

100 innovationer De viktigaste innovationerna enligt svenska 
folket. 

Hela året 
  

SKØTM – 
amatörradiostation 

Amatörradio och demonstration av hur du 
genomför radiotrafik med olika trafiksätt. 

Hela året 

Digitala modeller Forskningsbaserat innehåll som visar olika 
digitala tillämpningar för att tillgängliggöra 
forskning och samlingarna. 

Hela året 

Hyper Human Forskningsbaserad utställning som beskriver 
relationen till tekniska lösningar för den 
mänskliga kroppen. 

21 mars – 
tillsvidare 

Teknoleket Här kan de allra yngsta barnen leka och lära om 
mekanik, ljud, ljus och tid. 

Hela året 
  

Play Beyond Play Dataspelsutställning med spelstationer, 
fantasifulla imersiva spelmiljöer, testbäddar, 
workshops och labb. 

Hela året 

Agenda 2030 – De 17 
Globala målen 

Visualiserar målen i ett hållbarhetshjul samt en 
hållbarhetsjakt. 

Hela året 

 

 
Utställningar på andra platser 

Utställningsnamn Samarbetspartner Visningsort Visningsperiod 

#Metoo 
  

 Arbetets museum Norrköping  2 mars – 16 mars 

#Metoo 
 

Malmö museer Malmö 22 oktober – 
pågående  

 

 

1.4 Den unga publiken  

1.4.1 Den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken 

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, KomTek samt 

tävlingen Enlightening Imagination.  

 

Under 2020 har Tekniska museet fortsatt att utveckla ett innovativt Makerlab i samarbete 

med Lekolar, vilket möjliggör helt nya aktiviteter för såväl förskolor och skolor som 

allmänhet.  

 

I september arrangerade Maker Tour en livesändning i samarbete med Prinsessan Estelles 

kulturstiftelse. Inbjuden allmänhet och en konstklass från gymnasiet fick möjlighet till 

guidning av utomhuskonst på Djurgården och en liveföreläsning av konstnären Alice Aycock 

direkt från New York. Andra exempel från Maker Tour är till exempel Mattekluringbanan i 

Hågelbyparken och framtagandet av Makerlådan Rhythm N Bass i samarbete med Sandvik.  
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Digitalt material som riktar sig specifikt mot skolan blir allt viktigare, inte enbart på grund 

av Corona. Det finns behov av att kunna möta skolklasser och ha interaktiva inslag i mötet 

mellan skolan och museet, även om det är digitalt.  

Skolvisningen Dash (programmering) som vände sig till förskoleklasser och åk 1–3 i början 

av året visar att det finns ett stort behov av aktiviteter som är gratis. Samtliga tillfällen som 

erbjöds bokades slut på 24 timmar. 

 

Utöver ovan har museet bland annat arrangerat, med stöd av Skolverket, en regional 

tävling i STEAM där 90 ungdomar från Stockholmsregionen deltog, samt en internationell 

tävling i STEAM med tre svenska lag varav ett lag från Vasa Real i Stockholm blev vinnare i 

kategorin ”Innovative solutions”. Cirka 1 000 ungdomar från hela världen deltog i tävlingen 

online.  

 

Museet lyckades, trots utmaningar, genomdriva Solrosprojektet även i år. En lördag i juni 

planterade besökare i Matematikträdgården frön som slog rot och placerades ut i 

Solrosplanteringen vid Norra Gaveln. 

 

1.4.2 Pedagogisk verksamhet 

De populäraste programmen för skolor har varit de med fokus på robot och robotteknik 

samt studion, trots att den under långa tider varit stängd. Under hösten startades en 

Hållbarhetsvisning i samverkan med Energirådgivningen i digital version, vilken på kort tid 

fick stort intresse. 

 

Experimentshower är mycket populära under loven. Inslaget att få vara med (gissa och 

testa själv) ger mersmak och skapar nyfikenhet inom de naturvetenskapliga områdena. 

Nyrekrytering i den pedagogiska verksamheten har fokuserat på att höja kompetensen 

inom områden så som experimentshower, pop-ups och direktkontakt med besökaren.  

 

Kombinationen robot och programmering är inte förbehållet verksamheten på museet. Vår 

mobila verksamhet Maker Tour är först ut i Sverige med att introducera Lego Spike i den 

svenska skolan.  

 

Under 2020 utvecklade Tekniska museet det digitala utbudet till skolorna. Flera 

lärarhandledningar och pedagogiska övningar som lärare och elever kan göra i sitt eget 

klassrum togs fram och publicerades på museets hemsida. Inom de digitala upplevelserna 

utvecklades konceptet Digitala lektioner, där lärare och elever ges möjlighet att ta del av 

Tekniska museets utställningar och innehåll med en videovisning och tillhörande övningar. 

Varje lektion har separata instruktioner till både lärare och elever.  

 

Med “Tekniska i klassrummet” kan fler lärare och elever ta del av museet, även skolor 

utanför Stockholm. Den landningssidan, skapad med anledning av pandemin, hade totalt 

5 157 sidvisningar under året. 

 

Tillgänglighetsarbetet har fortlöpt med FUNKIS onsdagar, fysiskt när det varit möjligt och 

annars online. Två inspirationsträffar har arrangerats under rubriken “Making + FUNKIS = 

Sant“.   
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I Makerlabbet har samarbetet med Hands on Science och Lekolar fortsatt. Även Maker Tour 

har bidragit till aktiviteter i Makerlabbet. Flera program har sänts från Makerlabbet, bland 

dem det första Lärarcafét inom ramen för Maker Tour – mot nya höjder.  

 

Knutet till Sinneslabbet har ett projekt i samarbete med Södertörns högskola initierats inom 

ramen för ett forskningsprojekt, PUSH, om små barns interaktion med digital media. I 

researcharbetet används Microsofts Azure tjänster för helkroppsinteraktion, 

ansiktsigenkänning och taltolkning. Projektet fortsätter under våren 2021.  

 

 
En elev bygger och programmerar med legoroboten Spike. Foto: Anna Gerdén 

 

Övriga aktiviteter och lärarfortbildning har i första hand genomförts i anslutning till 

rymdrelaterade samarbeten, då det varit ett tema för museet under året. Inom ramen för 

utveckling av museets interaktionspedagogiska utställning har arbetet i första hand handlat 

om att arbeta upp kontakter med organisationer som arbetar med miljö, klimat och 

rymdfrågor. 

Tekniska museet är exempelvis sedan september 2020 nationell koordinator för 

Klimatdetektiverna, ett projekt initierat av ESA:s program för utbildning för barn och unga.  

Museet driver från och med november "Hållbar vision" online med klasser åk 4–9.  

Projektet genomförs i samarbete med Stockholms Läns energi- och klimatrådgivning och 

Nordic ESERO.  

 

I Tekniska museets Studio har barn och ungdomar, när museet varit öppet, kunnat 

producera egna nyhets- och radioprogram. De får jobba med nyhetsvärdering, källkritik, 

pressetik och upphovsrätt samt ta ansvar för programmet både till innehåll och teknik.  

 

 

1.5 Konferens och event 

Eventverksamheten har drabbats hårt av Coronapandemin. Ett fåtal event har genomförts 

under året, bland annat två galor för Magent AB; Female Digital Engineer och Female 

Technical Engineer. Andra aktörer som genomfört event under året är KTH, Vetenskap & 
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allmänhet, Vattenfall och Arbetsgivarverket. Den totala omsättningen har minskat med 

87,9 procent mot 2019. Museet har haft 1 125 konferensgäster under året (9 562, 2019).  

 

Eventverksamheten har fokuserat på att skapa pandemisäkra möten och event, samt 

arbetat vidare med utveckling framåt gällande erbjudande och aktiviteter. Restaurangen 

Tekniska by Pontus verksamhet och hållbara koncept fortsätter att bidra till ökat intresse 

för Tekniska museet som val av arena för konferenser och event. 

 

1.6 Medieinslag 

Under 2020 har Tekniska museet endast haft enklare bevakning av inslag i media. Museet 

har nämnts i åtminstone 557 artiklar och inslag vilket med samma mått mätt innebär 10 

procent färre exponeringar än 2019.  

 

Innehållet har framför allt varit fokuserat på hur museet öppnat och stängt under 

coronapandemin, men också om utställningarna Hyper Human, som bland annat fick stora 

och mycket positiva recensioner i Dagens Nyheter  (”Hyper human” på Tekniska museet är 

en upplevelse”) och Svenska Dagbladet (”Spännande tankeställare om människans 

existens”) och ett långt inslag i TV4, samt Moving to Mars och förberedelserna inför bygget 

av Wisdome.  

 

Det innovativa testet med förarlösa 5G-bussar på Djurgården som presenterades vid 

Tekniska museet fick också stor uppmärksamhet under hösten. Som komplement till testet 

gjordes en miniutställning om tekniken bakom autonoma fordon inom ramen för museet 

innovationsutställning tillsammans med bland andra Ericsson. 

 

1.7 Digital närvaro 

Under året har museet gjort en stor och uppmärksammad förflyttning till ett bredare 

digitalt utbud för olika målgrupper. Besöken till tekniskamuseet.se ökade med drygt 7 

procent (användare) under året. Efter att faktainnehåll om 100 viktiga innovationer genom 

tiderna under 2019 implementerats under “Lär dig mer” har besöken på dessa sidor gått 

upp kraftigt. Många av de sidorna har blivit några av museets mest besökta sidor. Samtidigt 

har sidor för öppettider, att köpa biljett och liknande fått färre besökare, då museet haft 

stängt och färre fysiska besökare under stora delar av året. 

Under året hade tekniskamuseet.se också totalt 1 267 185 sessioner, vilket enligt en 

rapport från Sveriges Museer är tredje flest i hela landet - en nyhet som bland annat SVT 

rapporterade om. 50 procent av trafiken till webbplatsen kom från mobila enheter. 

 

I samband med vårens stängda museum startades ett digitalt projekt kallat Digitala 

Upplevelser bestående av en avdelningsöverskridande produktionsgrupp för att öka vår 

förmåga att möta besökarna digitalt. Själva projektet pågick under sex veckor men fick en 

fortsatt produktion och distribution även därefter. Flera nya programformat togs fram och 

har fortsatt att nå tittare under hela året. Allt material samlades på sidorna Upplev Tekniska 

hemifrån och Upplev Tekniska i klassrummet, som totalt under året hade 14 513 respektive 

5 157 sidvisningar. 

Totalt antal sidvisningar för sidor som innehåller satsningar för att möta besökarna digitalt 

uppgick under året till drygt 74 000. 
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Digitala produktioner  

Namn Beskrivning Visningar 

Livevisning 
 

Dagliga samtal och visning av 
Hyper Human. 

Mätning saknas 

Maker Mys Påhittiga fixarstunder ihop med 
explainers. 

9 786 (FB, IG, Youtube) 

LabbFix Experiment med vår explainer 
Denice Fix. 

8 419  (FB och Youtube 

Blogginlägg Produktion som ingick i 
satsningen. 

12 169 (GA) 

Gissa saken Samproduktion mellan 
samlingsavd och komm-avd. 

37 818 (FB, IG, Youtube) 

Vlogg Samlingsvisning i form av 
Vlogg. 

4 162 (FB, IG, Youtube) 

Livestreamade 
föreläsningar 

Pedagogiskt program för 
skolan. 

Mätning saknas 

Digitala 
skolvisningar 

Pedagogisk del av projektet 
fokuserat på skolan. 

1 435 

Digitalt jullov Jullovsprogram med Freddy 
Grip 

1898 (Youtube) 

 

 

Då museet var stängt även under jullovet sjösattes också projektet Digitalt Jullov med 

dagliga livesändningar där tittarna bjöds på både Rymd-TV, Gissa Saken-lek och experiment 

att prova hemma i köket. Programmet hade vid jullovets slut närmare 2 000 visningar vilket 

är en fördubbling av kanalens tittarsiffror jämfört med perioden innan.  

 

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 2020 har museet inte haft samma verktyg på plats för mätning av 
räckvidd som tidigare, men når i snitt ut till ungefär 15 000 användare dagligen på 
Facebook, och som mest kring 80 000 användare. På Instagram når museet något färre, 
vanligtvis når ett inlägg cirka 3 000 användare.  
  
Digital statistik  2018  2019  2020  Källa  

Användare – 
tekniskamuseet.se  

630 181  789 803  851 148 Google Analytics  

Sessioner – 
tekniskamuseet.se 

941 849 1 165 016 1 267 185 Google Analytics 

Facebookföljare  15 109 16 531 17 324 Facebook 

Instagramföljare 6 527 7 632 8 494 Instagram 

 

1.8 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, icke-binära och transpersoner också söker sig till traditionellt manliga tekniska och 

naturvetenskapliga utbildningar.  
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I oktober 2020 samarbetade Tekniska museet med retheard.art collective som ställde ut 

”Pellow”. Pellow är en mjukvarukonstinstallation där användaren surfar på olika 

webbplatser och kan se vilka digitala avtryck den lämnar efter sig. Pellow är taget efter 

Nicola Pellow som var en internetpionjär som programmerade världens andra webbrowser 

i historien. Detta skedde 1991: The Line Mode Browser.   

  

Inför den planerade öppningen av Moving to Mars gjordes en rad digitala intervjuer med 

olika rymdexperter, bland annat med Tuvalie Mellin, projektledare för Astronomins dag och 

Natt, Kristine Dannenberg från Rymdstyreslen, Susanna Lewenhaupt från rymdpodden Har 

vi åkt till Mars än? och Carin Ism som arbetar med styrning och innovation och som även 

varit med om ett riktigt äventyr på Mars fast på Jorden. Genom att aktivt och medvetet 

välja olika förebilder, vill vi inspirera fler oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning mm. 

 

 

1.9 Mångfaldsperspektiv 

Besökare ska kunna ta del av Tekniska museets verksamhet oberoende av socioekonomiska 

förutsättningar, funktionsvariationer, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund.  

 

Inom ramen för Maker Tour - programmering i skolan, se vidare 5.4, når museet i stort sett 

alla utsatta områden i Storstockholm för att bidra till att minska den digitala klyftan i 

samhället. Dessa elever kan också utan kostnad delta i museets programmeringskurser 

under lovverksamheten. Museet har under året haft lovaktiviteter i Husby, Botkyrka, 

Hjulsta och Skärholmen. 

  

Även genom det nationella projektet Maker Tour – mot nya höjder når Tekniska museet ett 

representativt urval av barn i Sverige. Under året har projektet inspirerat och erbjudit barn 

och unga i Borlänge och i Markaryds utsatta områden makeraktiviteter som är mindre 

språkberoende och mer praktiska. 

 

Tekniska museet har också samarbetat med och lyft upp olika föreningar och organisationer 

utifrån ett mångfaldsperspektiv under 2020. Till exempel samarbetade museet med både 

Filmfestivalen Junior och Lajvakademien under sportlovet. De arbetar båda aktivt med att 

nå ut till fler barn och unga från olika områden och med olika bakgrunder i sina kurser och 

verksamheter. Vi samarbetade också med UNICEF som arbetar för barns rättigheter över 

hela världen. Tillsammans lärde vi våra besökare mer om barns olika förutsättningar i livet.   

 

 

1.10 Prestationens kvalitet 

En stark inledning på året med besöksrekord både i januari och februari byttes till en kraftig 

nedgång i besökarantal till följd av pandemin. 2020 blir ett mörkt år som summerar 148 249 

anläggningsbesökare, en minskning med 61,7 procent på helår, och 139 634 besökare till 

kärnverksamheten. Vandringsutställningen Robots, som visades till 15 mars lockade den 

stora publiken. Sista visningsveckan försvann besökstrycket helt. Den 21 mars öppnade den 

egenproducerade och kritikerrosade utställningen Hyper Human i folktomma lokaler och 

utställningen kunde hålla öppet i två dagar innan museet tvingades stänga den 23 mars på 

grund av pandemin. Den sista helgen i maj öppnade museet igen för att hålla öppet fram till 

och med 29 oktober, då stängning återigen var oundvikligt på grund av nya 

rekommendationer att undvika museibesök. Det planerade utbudet för 2020 med de 
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internationella vandringsutställningarna Moving to Mars och Antropocen tillsammans med 

Hyper Human skulle enligt vår samlade bedömning skapat en mycket stark attraktionskraft 

hos Tekniska museets publik och tagit oss över gränsen för 400 000 besökare och 

ytterligare ett steg närmare det långsiktiga målet om 500 000 besökare.  

 

Under 2020 har en ambitiös projektering och stora ansträngningar lagts på att ta in, 

färdigställa samt förbereda invigning för utställningarna Moving to Mars och Antropocen. 

Men på grund av coronasituationen kunde museet inte ta emot besökare i dessa 

utställningar under året som gick. Det innebär dock att vi har två, helt nya och 

högkvalitativa satsningar då vi slår upp portarna på nytt under 2021. 

 

Vår bedömning är att vi lyckats kommunicera omsorgsfull öppning och att vi trots allt lockat 

publik för att kunna ha öppet på ett ansvarsfullt, coronasäkert sätt efter en rad åtgärder 

och anpassningar av verksamheten. Vår primära målgrupp barnfamiljerna hör till de 

grupper i samhället som har rört sig mest som “vanligt” under pandemin och det har säkert 

också bidragit till våra besökssiffror. Andelen barn och unga uppgår till 48 procent vilket är 

en viktig parameter för oss att följa.  Vi ser också ett stort tapp av skolelever under året på 

grund av pandemin. 

 

När museet stängdes försökte vi möta våra besökare digitalt istället och fick bra respons 

både från våra besökare och av pressen. Anpassningen till det digitala mötet har utvecklats 

även för skolor. Ett par goda exempel är Maker Tours snabba omställning till digitala besök 

och lektioner samt den digitala versionen av skolprogrammet ”Hållbar vision”.  

 

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

helhetsupplevelsen. Museet har i flera år mätt “mycket nöjda besökare” 

besökarundersökningen och har det som överordnat mål. Dock har museet bytt 

undersökningsmetod de senaste två åren. I år har antalet respondenter sjunkit till följd av 

de lägre besökstalen. Under 2020 var 44 procent av respondenterna “mycket nöjda” med 

helhetsupplevelsen vilket är i nivå med museets övergripande mål om minst 45 procent, 

men en stor minskning från föregående år då motsvarande siffra var 58 procent. Hur nöjda 

besökarna varit under olika under perioder av året har varierat kraftigt och vår samlade 

bedömning är att det beror på yttre omständigheter. 

 

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

genom att erbjuda förmånliga årskort. Andelen sålda årskort utifrån mängden besökare har 

ökat från 2,7 till 4 procent. Det är positivt och i enlighet med museets strategi. En förklaring 

till den ökade andelen kan vara museets digitala kampanjer som rullat med budskap att 

köpa årskort som en stödåtgärd för museets ekonomiska läge. En annan anledning kan vara 

att det i första hand har varit stockholmsfamiljerna som besökt museet under året och i den 

målgruppen är årskorten ett attraktivt erbjudande till skillnad från för långväga 

engångsbesökare, som till exempel svenska och utländska turister. 

 

Under året har antalet besök och följare ökat till museets sociala kanaler och hemsida. 

Arbetet med både sociala medier och press har sedan många år varit strategiskt viktigt för 

museet då resurserna som kan läggas på traditionell marknadsföring är begränsade. Vår 

samlade bedömning är att museet snabbt lyckats ställa om sin verksamhet till att producera 

digitalt utbud i samband med stängningen i våras. Några exempel på nya digitala program 

för besökare och skolan är Gissa Saken, MakerMys, digitala dagliga visningar i Hyper Human 
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och digitala skollektioner. Det digitala utbudet har fått en mycket viktigare position i 

museet under året och museet avser att även efter återöppning 2021 satsa mer på digital 

närvaro. 

 

Enligt en rapport från Sveriges Museer var Tekniska museet det tredje mest besökta 

museet i Sverige sett till digitala besök. Det är väldigt glädjande – och ett kvitto på att våra 

ansträngningar och ambitioner gällande hemsidan och att möta publiken digitalt är riktade 

åt rätt håll. 

 

I pressen har museets egenproducerade utställning Hyper Human tagits emot väl. Till 

exempel publicerade SvD en mycket fin och stor artikel kring utställningen, och Tekniska 

museet bjöds in att visa några av föremålen i TV4:s Malou efter 10.  

 

Museets samlade bedömning är att vi genom snabba omställningar och många aktiviteter 

lyckats nå vår publik – digitalt eller fysiskt – och därmed nått alternativt överträffat 

uppsatta mål givet omständigheterna.  

 

2 Samlingarna – tillgänglighet och förvaltning 

 

Prestation: Tekniska museet ska öka tillgängligheten till samlingarna samt förbättra 

förutsättningarna för samlingarnas bevarande.  

  

2.1 Definierade kvalitetskriterier för tillgänglighet och förvaltning  
För samlingarna varierar kvalitetskriterierna beroende på vilken typ av samling som avses; 

föremål, bilder, böcker, arkivalier. 

 

Grundläggande kvalitetskriterier och långsiktiga mål för tillgänglighet:  

▪ 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  

 
Följande kvalitetskriterier finns 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  
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▪ representerar mångfald, genusperspektiv och nationell och regional spridning  

 

2.2 Samlingarna 

Trots rådande omständigheter har Tekniska museets samlingsavdelning varit med i flertalet 

relevanta sammanhang under 2020. Samlingarna har synliggjorts digitalt i ett flertal 

sammanhang och vi har ingått i ett flertal samarbeten rörande samlingar och 

samlingsförvaltning.  

Samlingarna består av i storleksordningen 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 2020 är donationen till Wikimedia Commons av drygt 550 bilder från många 

platser i Europa omkring år 1900 av Sigurd Curman.  

 

Tekniska museets digitaliserade samlingar, föremål, arkiv och bilder publiceras 

genom Digitalt Museum, 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. Genom 

Riksantikvarieämbetets söktjänst Kringla tillkommer till exempel mer än 7 000 visningar av 

objekt i samlingarna. 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.  

Mer än 1 800 bilder ur museets samlingar tillgängliggörs nu via Wikimedia Commons som 

Public domain. Dessa visades sammantaget mer än 7 miljoner gånger.  

 

Tekniska museets bibliotekssamling är genom systemet Mikromarc tillgängligt via museets 

webbsida och via Libris. Under 2020 hade bibliotekssamlingen 15 527 unika besökare. I 

museets egen bibliotekskatalog finns 16 174 biblioteksposter tillgängliga online.  

 

Tekniska museet var medarrangör till årets samlingsforum, med RAÄ som huvudarrangör. 

Det sändes digitalt från museets utställning Hyper Human. 

  

Bildförmedling och arkivpedagogik   

Alla bilder som Tekniska museet tillgängliggör via Digitalt Museum har så fria licenser som 

möjligt med erkännande och kan laddas ned högupplösta. Museets bilder får stor spridning 

nationellt och internationellt. Vad gäller museets bildförmedling har denna temporärt 

pausats på grund av coronapandemin sedan mars i år.  

 

I februari besökte ett japanskt filmteam som arbetade med en dokumentär om Alfred 

Nobel museet. 

 

Under året har arbetet med arkivpedagogik fortsatt genom en satsning på synliggörande 

och förmedling via museets digitala kanaler, bland annat genom frågeprogrammet ”Gissa 

saken” där våra samlingar och museiarbetet bakom kulisserna har synliggjorts. Årets 
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Arkivens dag anordnades digitalt på Instagram och lanserade arkivresor som ett nytt och 

smittsäkert resande där ett antal fotografier från John Hertzbergs (1871–1935) Europaresa 

för 100 år sedan visades upp. Under 10 veckor under våren hade arkivet hjälp av en 

praktikant som bland annat ordnade och förtecknade Carl Nordströms arkiv. Kuddar med 

motiv från museets bildsamling har tryckts upp och kommer ingå i rymdmontern på Space 

Zone. Arkivet/biblioteket har varit öppet för förbokade besök mellan januari – mars. 

Resterande del av året har forskarsalen varit stängd. Men arkivet har ändå bistått forskare 

med inskanning av material som kunnat mejlas ut till frågeställaren. 

 
Motiv föreställande folkliv i Venedig. Foto: John Hertzberg, Tekniska museet. Bildlänk till Digitalt Museum: Folkliv i 
Venedig - Tekniska Museet / Digitalt Museum  

 
Handling Collection 

Tre fordon, som ingår i museets Handling Collection (se avsnitt 2.6 Föremålssamling) har 

också körts. I ett nära samarbete med Autoseum i Simrishamn genomfördes loppet London- 

Brighton i år på distans det vill säga sträckan kördes i Sverige och godkändes av Bonham 

Veteran Car Run. Detta är dokumenterat och det går att ta del av loppet via digitala 

plattformar.  

 

Tekniska museet har i ett samarbete med Aros motorveteraner startat upp Sveriges första 

bil, Vabis 1897. Målet är att kunna visa allmänheten vår tidiga motorhistoria, hur den 

verkligen fungerade både genom uppvisning inför publik samt digitalt. 

 

Vi månar museets samarbeten vilket gör samlingarna till en angelägenhet för fler och 

museet är därmed verksamt på bredare front i landet. 

  

  

https://digitaltmuseum.se/021016323665/folkliv-i-venedig
https://digitaltmuseum.se/021016323665/folkliv-i-venedig
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2.3 Volymer inom prestationen   

Samlingarna på webben  2018  2019  2020  
Totalt antal bilder/objekt 
publicerade på 
DigitaltMuseum  

130 547  136 714  138 163  

Varav antal poster 
(föremål) publicerade 
med bild på webben  

46 392  46 947  48 135 

Varav antal bildposter 
(arkiv) publicerade med 
bild på webben  

80 810  86 397  86 562  

Varav antal bildposter 
(institutionens 
egenproducerade) 
publicerade med bild på 
webben  

3 345  3 370  3 466  

Antal förmedlade/  
beställda/nedladdade 
bilder  

16 971  21 477  
  

24 605  

Antal sidvisningar 
Tekniska museets 
samlingar på 
webben/DigitaltMuseum  

344 178  565 017  312 960  

Kommentarer till objekt 
på Digitalt Museum 

202 201 214 

 

Besök till 
samlingarna  

2018  2019  2020  

Antal besökare i 
samlingarna  

518   718  51  

Antal framplockade 
objekt totalt  
varav antal:   

721  
  

822  
  

285 

Arkivkapslar  322  456  232  
Böcker och tidskrifter  98  64  10  
Föremål  301  302  43  

Antal besvarade 
förfrågningar om 
samlingarna  

631  711  589  

  

Utlånade objekt  2018  2019  2020  

Antal   
utlån/depositioner, 
ärenden  

130  126  118  

Antal   
utlånade/deponerade 
objekt   

444  435  447  
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Föremål  2018  2019  2020  

Antal poster i 
föremålssamlingen 
(Primus)  

55 354  55 526  56 173  

Antal objekt i 
föremålssamlingen 
(Primus)  

111 680  112 659  113 938  

Antal beslutade 
nyförvärv/ärenden   

14  16  7  

Nyregistrerade poster 
i föremålssamlingen 
(Primus)  

933  11**  30  

Antal gallrade poster   6*  0  5  
*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)  

2018  2019  2020  

Antal bildposter i 
arkivsamlingen 
(Primus) * 

141 598  146 545  146 663  

Antal nyregistrerade 
bildposter i 
arkivsamlingen 
(Primus) ** 

1 050  22  100  

Antal arkivvolymer 
(Klara)  

78 440  78 675  78751 
  

Antal beslutade 
nyförvärv/ärenden   

1  1  0  

Antal nyregistrerade 
arkivvolymer (Klara)  

181  235  76  

Antal nya 
arkiv/arkivserier med 
sökbart digitaliserat 
arkivmaterial i Klara *** 

76  98  25  

*I summan ingår bildposter som blivit grundregistrerade med negativnummerr och bildfil. Kompletterande 
bildregistrering krävs för webbpublicering.   
**Bildregistrering i Primus påbörjades 2016 men mycket har ännu inte webbpublicerats, därför återfinns ett 
fåtal bildposter i statistiken  
***Nya digitaliserade arkiv/arkivserier som blivit sökbara på Digitalt Museum via Klara.  

  

Böcker  2018  2019  2020  
Totalt antal böcker, 
tidskrifter och artiklar 
i Mikromarc  

29 214  30 616  30 696  

Antal nyförvärv/år   353  160  201  
Antal digitalt 
katalogiserade 
boktitlar (av totala 
beståndet)  

14 683  
(ca 36 procent)  

15 686  
(ca 39 procent)  

 ca 15 700 
(ca 39 procent)  
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2.4 Policy för samlingsförvaltning  
Under 2020 har museet på grund av rådande omständigheter inte kunnat implementera 

den policy som vi hade ett utkast till 2019, vilken utgår från standarden Spectrum 5.0 som 

bygger på 21 processer inom samlingsförvaltning. 

 

 
Bo Söderberg, Aros motorveteraner, provar startmekanismen på Vabis 1897. Foto: Anna Gerdén 

  

2.5 Föremålssamling  

Tekniska Museet har under 2020 fortsatt arbetet med långsiktigt bevarande genom att 

undersöka möjligheten att samarbeta med andra centralmuseer rörande gemensamma 

magasin. Under 2020 har arbetet fortsatt 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 bland annat i form av bevakning av klimat och säkerhet 

och föremålshantering. Dock är vi idag färre personer på samlingsavdelningen vilket 

påverkar det löpande arbetet. Vi implementerar därför nya rutiner för att få en hållbar 

lösning på lång sikt. Det innebär att vi lagt ett större ansvar på fastighetsavdelningen 

rörande magasinens klimat, föremålshantering och säkerhet. 

  

Antal nytagna föremålsbilder som lagts in i databasen Primus är 363. Antal 

accessionsnummer som fotograferats under 2020 är 220, av dessa är 95 nyförvärv. Nya 

utställningar har dokumenterats med cirka 30 bilder.  
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2.6 Bildsamling, arkiv och bibliotek  

På grund av korttidspermittering och förändrade arbetsuppgifter för personalen (bemanna 
kassa och vara utrymningsvärd) har arbetet med museets bildsamling och arkiv pågått i 
lägre intensitet än vanligt. Inom Ågesta-projektet har en stor del av museets 
kärnkraftsrelaterade utställningar digitaliserats. En frys har inhandlats i vilken arkivmaterial 
kan frysas för att bekämpa skadeinsekter. Målsättningen är att allt nyförvärv fryses innan 
det placeras i arkivlokalerna som ett led i bättre förutsättning för långsiktigt bevarande. 
Under 2020 har en bibliotekarie varit anställd på deltid under januari – mars för arbete med 
boksamlingen och bibliotekarietjänster. 
 
Tekniska museets samlingsavdelning har bidragit med material från arkivet, bildarkivet och 

kunskap till ett flertal böcker utgivna under 2020: Lisa och Lilly av Mian Lodalen, 

Ingenjörerna av Gunnar Wetterberg, Gustavsbergs porslinsfabrik av Bengt Nyström, 

Kulturarvets mediehistoria av Pelle Snickars och Teknikens palats av Hallwylska museet. 

 

2.7 Nyförvärv 

Under 2020 har museet haft fortsatt förvärvsstopp men gjort undantag för sådant som 

ska ingå i utställningar eller på annat sätt omedelbart användas i verksamheten. På grund 

av korttidspermittering och andra arbetsuppgifter för personalen (utrymningsvärd) har 

arbetet med museets förvärv och katalogisering pågått i lägre intensitet än vanligt. Museet 

har beslutat om sju accessioner till samlingarna, vilka relaterar till de fokusområden som 

identifierats i museets program för insamling, dokumentation och utställningar.   

  

Årets nyförvärv har anknytning till; utställningen 100 innovationer med en 5 G basstation. 

IT-samhällets framväxt avspeglas i ett datorbord av typen Microsoft Surface 1.0 från 2008 

samt forskningsrobotar från 1990-talet som använts inom SICS. En EPA-traktor och en 

bergborrmaskin av märket Pionjär är exempel på maskiner från 1900-talets mekaniska era. 

 

 
Den insektsliknande roboten Genghis markerar början på explosionen av kommersiella autonoma robotar. De användes 
för att undersöka hur robotar med AI interagerar inom RISE/SICS forskning i början av 1990-talet. Foto: Anna Gerdén 
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2.8 Prestationens kvalitet 
Under 2020 har samlingsavdelningens personalstyrka minskats avsevärt till följd av 
besparingsåtgärder utlösta av pandemin. Avdelningen består idag av fyra personer 
inkluderat avdelningschefen. Detta har fått till följd att omprioriteringar tvingats 
genomföras. Tekniska museet kan inte vara lika aktiva inom den strategiskt långsiktiga 
digitaliseringen som tidigare och vi har lagt en del av förvaltningsfrågorna på 
fastighetsavdelningen där alla sorters tekniker grupperats till en större gemensam resurs. 
Det gäller främst föremålshantering och klimatkontroll. 
 

Under 2020 har museet fortsatt tillgängliggöra samlingarna via Digitalt Museum 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 1 539. 

Ökningen beror bland annat på att metadata kompletterats för tidigare skannat 

arkivmaterial som därefter 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 enklare för brukarna att använda museets 

bilder, vilket har gjort att de sprids i en större omfattning än någonsin tidigare.  

 

Antalet sidvisningar på Digitalt Museum gick från 565 017 under 2019 till 312 960 år 2020. 

Digitalt Museum bytte under perioden rapporteringssystem, vilket eventuellt också 

inneburit en skillnad i mätetal. 

Den övergripande visionen är dock fortfarande en ökad digital mognad där Tekniska 

museet använder digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Detta kommer dock att ta 

längre tid och vi behöver på sikt bygga upp kompetensen i samarbete med andra museer. 

Totalt visas vid årets slut 447 utlånade objekt varav 18 objekt är utlånade till åtta nya 

låntagare, det vill säga andra museer och kulturarvsinstitutioner.  

  

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.   

  

Bedömningen är att vi trots rådande omständigheter ökat vår synlighet och relevans och 

varit tillgängliga vilket varit ett medvetet val där förvaltningsfrågor fått stå tillbaka. 

 

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 när vi åter får möjlighet att arbeta med frågan. 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 
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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 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 färre än 100 föremål åtgärdats under året på grund av pandemin. 

 

Antalet beslutade nyförvärvsärenden är 7 under 2020 (16, 2019). Museet har varit 

restriktivt kring att ta in nya föremål till förmån för att istället lägga tid på att katalogisera 

tidigare mottagna förvärv, totalt 30 poster har katalogiserats och nyregistrerats, att jämföra 

med 2019 års antal om 11. Den retroaktiva katalogiseringen uppgick till 1 240 poster. 

 

 
Arkitekten och sedermera Riksantikvarien Sigurd Curman gjorde flera studieresor i Europa omkring sekelskiftet 1900 och 

fotograferade stad och land. Bilden av byggnadsarbeten i Schöneberg (Berlin) 1910 är en av dessa som museet donerat 
till Wikimedia Commons och blev kanske därför en av de mest efterfrågade bilderna på Digitalt Museum under 2020. 
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3 Kunskapsuppbyggnad  

Prestation: Tekniska museet ska öka kunskapen inom de områden där museet verkar, bland 

annat genom forskning och samverkan med universitet och högskolor. 

 

3.1 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  

 

3.2 Policy och program 

Det femåriga programmet för dokumentation, insamling och utställningar som 

ursprungligen gällde under 2013 – 2017 har förlängts och 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 har tillägget “… för en hållbar framtid”. 

Programmet är uppdelat på tre, fem och tio år. Långsiktigheten motiveras av de stora 

omställningar av verksamheten som görs. Under året publicerades en omvärldsanalys och 

tankeledarrapport som Tekniska museet beställt av Kairos Future om framtidens lärande. 

Utöver att tjäna som vägledning för det övergripande programmet som håller på att tas 

fram har rapporten delats fritt och presenterats i en rad olika sammanhang. 

 

Sedan flera år tillbaka har Tekniska museet även en policy med allmänna riktlinjer för 

insamling, dokumentation och gallring, som gäller tillsvidare.  

 

3.3 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 till exempel 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.  

 

3.4 Tingens metod 

Samarbetsprojektet Tingens metod med Malmö museer och Göteborgs stadsmuseum går 

in på sitt tredje och sista år 2021. Projektets resulterade under 2020 i en film som kort 

förklarar för branschkollegor vad metoden går ut på. Det tredje året inriktar sig på att göra 

metoden till en naturlig del av respektive museums organisationer, arbete med förnyelse 

och samtidigt öppna för dialog med publiken. Som en följd är samarbetsprojektet inbjudet 
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att delta i Kunskapstopografi, ett projekt hos Norsk teknisk museum med mål att utforska 

hur kunskap bildas på museer i dialog med publiken och i samarbete med omvärlden.  

 

Vid museet har Tingens metod blivit vägledande för att förnya dokumentationsarbetet 

genom projektet inför avvecklingen av Ågesta kärnkraftverk. Bland annat har ett 

seminarium hållits i reaktorhallen för Sveriges första atomreaktor R1, med deltagare som 

representerade många relationer till Ågestaverket jämte personal från museet. Aktiviteter 

för de medel Tekniska museet fått under 2019 från Nordisk kulturfond har av de speciella 

omständigheter som rått inte kunnat genomföras. Kulturfonden har medgett att museet 

kan använda medlen under 2021 för att ordna ett antal seminarier baserat på Tingens 

metod och diskutera vad framtidens tekniska museum ska vara tillsammans med Danmarks 

tekniske museum och Norsk teknisk museum. 

 

3.5 Samtidsdokumentation, mobilitet och innovation i spåren av covid-19 

Under början av året inleddes en dokumentation av elsparkscykelnäringen tillsammans 

med företaget Voi. I och med coronapandemin kom museets dokumentationsprojekt att 

istället att riktas mot innovation i spåren av Covid-19.  

 

3.6 Dokumentation av Ågesta atomkraftverk 

 
Sveriges första kärnreaktor, R1, var platsen för en workshop med forskare, ingenjörer, konstnärer med flera som en del i 

museets dokumentation om Ågesta kärnkraftverk. På bilden Leif Handberg, associate professor, KTH. Foto: Anna Gerdén 

 

Museets dokumentation av Ågestaverket i Stockholm har fortsatt under året. Anläggningen, 

som var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och var i drift under åren 1963–74, är 

nu under avveckling. Dokumentationen av kraftverket pågår mellan 2019–2022 och görs i 

samverkan med forskare, företag, museer och civilsamhället. Projektet finansieras med 

medel från Riksantikvarieämbetet. Under året har projektet kopplats till det nationella 

projektet för Tingens metod och för ett nordiskt samarbete om tingens metod. Detta har 

bland annat inneburit att Ågesta aktualiserats vid Samlingsforum, vilket sändes digitalt från 

Tekniska museet, och i en kommande publikation som planeras lanseras sommaren 2021.  
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3.7 Kunskapsuppbyggnad inom pedagogik och skolan  

Museet har under året arrangerat ett stort antal träffar, möten, fortbildningar och event av 

olika slag för lärare och andra pedagoger. Ibland arrangerar vi själva men ofta i samarbete 

med andra. Det har bland annat handlat om hur man kan använda spel för att förstärka sin 

undervisning, robotar och programmering och en hel del om klimat, hållbarhet och rymd.  

Ett nytt samarbete värt att lyfta fram skedde med Prinsessan Estelles kulturstiftelse som 

ledde till en guidad visning i skulpturparken följt av föreläsning och samtal med konstnären 

Alice Aycock på länk. Samtal har inletts för att utveckla samarbetet även 2021. 

 

Tekniska museet samarbetar med och träffar regelbundet representanter från olika 

museer, akademier, nätverk och organisationer i landet och internationellt, till exempel 

FUISM, KTH, SU, KI, FinnUpp, Rymdstyrelsen, Norsk teknisk museum, Nordiska Science 

Center Föreningen och Ecsite med flera. Syftet är att söka nya och utveckla befintliga 

samverkansformer och hitta synergier för att förbättra de respektive verksamheterna. 

 

I Maker Tour Mot Nya Höjder så samarbetar Tekniska museet med Linnéuniversitetet på 

flera sätt. De olika elevutmaningar som Tekniska museet konstruerar görs med hjälp av 

expertis på universitetet. Under året handlade det t ex om skogen och hållbarhet. Vidare är 

tre följeforskare knutna till projektet vilka utvärderar olika aspekter av det. T ex har de 

tidigare studerat räckvidd och effekt. I år var fokus mer på påverkan.    

 

Utöver olika arrangemang samarbetar museet även med akademierna i form av olika 

studentprojekt och VFU-platser. Ett exempel på det är åtta praktikanter från institutionen 

Data- och systemvetenskap på Stockholmsk universitet, vilka använde sina kunskaper i 

spelutveckling för innehåll och koncept i anslutning till kommande utställningar.  

 

3.8 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 2020 har 

Tekniska museets forskningsråd diskuterat och kritiskt granskat vid museet pågående 

forskning, dokumentationer och utställningsprojekt. Forskningsrådet har också varit 

granskare av rapporten från Kairos Future, vilken presenterades under året. 

 

Forskningsrådets medlemmar: 

Beatrice Crona, docent i systemekologi, tvärvetenskaplig miljöforskning, Stockholms 

universitet och Kungliga Vetenskapsakademin 

Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet. 

Hedvig Kjellström, professor vid avdelningen för robotik, perception och lärande, Kungliga 

Tekniska högskolan. 

Josef Taalbi, doktor i ekonomisk historia, Lunds universitet. 

Per Lundin, biträdande professor i teknikhistoria och avdelningschef för Teknik, vetenskap 

och samhälle, Chalmers tekniska högskola. 

Johan Bergh, professor vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet 

Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet 
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Christian Stadius (ordförande), avdelningschef, Kunskap och Samlingar, Tekniska museet. 

Peter Du Rietz (sekreterare), intendent, Tekniska museet 

 

Följeforskning bedrivs av Linnéuniversitetet på den del av Maker Tour som bedrivs i 

Kronoberg, Gävleborg och på Gotland med hjälp av medel från Vinnova och Tillväxtverket.  

Tre forskare vid Linnéuniversitetet och en klimatforskare på Bolin Center har medverkat till 

delar av utmaningarna i Maker Tour – Mot nya höjder.  

Andra exempel på forskningssamverkan är projektet PUSH, i MegaMind, i samarbete med 

Södertörns högskola som handlar om barn och teknik för ansiktsigenkänning, 

helkroppsinteraktion och taltolkning. Forskare på Bolin Center har anslutit 

Klimatdetektiverna för att ge stöd till lärare och elever i klimatarbetet och en forskare från 

Uppsala universitet installerade en robot (Furhat) på museet under en period som ett led i 

forskning om interaktion mellan människa och robot. 

 

3.9 Publikationer 

Museets medarbetare har publicerat eller medverkat i följande publikationer/rapporter:  

Rapporten Wow! Lustfyllt lärande – vägen till framtiden. I samarbete med Kairos Future. 

Kulturarvets mediehistoria: dokumentation och representation 1750–1950, Snickars, Pelle 

2020. Boken publicerades inom ramarna för forskningsprojektet “Digitala modeller”, ett 

samarbete mellan Tekniska museet och Umeå universitet.   

SMEDforskaren, Artikel i medlemsblad för föreningen för Smedsläktsforskning om 

storsamlaren Carl Sahlin.  

 

 
Erika Charbonnel, Kairos Future, presenterar rapporten Wow! Lustfyllt lärande – vägen till framtiden. Foto: Anna Gerdén 
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3.10 Föreläsningar och presentationer 

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

och kurser vid 8 tillfällen digitalt. Presentationerna har bland annat handlat om 

digitalisering och hållbarhet samt generellt om museets verksamhet. 

  

3.11 Handledning av studenter och praktikanter 

Tekniska museet har under året haft inte haft några praktikanter från grundskolan på grund 

av Coronapandemin, korttidspermitteringar och museets stängning. 16 

praktikanter/studenter från eftergymnasiala utbildningar har arbetat med bland annat 

museipedagogik, arkiv, kommunikation, it- och spelutveckling.  
 

3.12 Styrelser, styrgrupper och utskott 

Museets medarbetare har under året varit representerat i 19 olika råd, styrelser, 

styrgrupper och utskott. Exempel på dessa är: 

▪ Svenska Industriminnesföreningen 

▪ Centralmuseernas samarbetsråd 

▪ Kungliga Djurgårdens intressenter 

▪ Wisdomekonsortiet 

▪ Europeiska konsortiet mellan Tekniska museet, Technisches Museum Wien, DASA, 

Parque de las Ciencias 

 

3.13 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. Ett exempel på detta är 

hur forskare bidragit till utmaningar i Maker Tour – mot nya höjder. 

 

Ett exempel på hur Tekniska museets kunskap kan komma fler till del är delaktigheten i 

projektet “Museets kunskapstopografi” som Norsk Teknisk museum driver. Det handlar om 

kunskapsgenererande processer i museer i samband med utställningar och bekostas av 

medel från norska Kulturrådet. Tekniska museet och de andra i samverkansprojekt kring 

Tingens metod bidrar i detta till en antologi med erfarenheter av Tingens metod. Syftet 

med det norska projektet är att stärka museers sociala roll och ställning som forsknings- 

och kunskapsinstitutioner, på museernas villkor.   

 

Intendenter vid museet är aktiva vid konferenser och workshops genom att delta med 

föredrag där museet för ut pågående verksamhet liksom kunskaper om samlingarna vilket 

skett digitalt på grund av rådande pandemi. Tekniska museet har ett gott och nära 

samarbete med Riksantikvarieämbetet i frågor om mänskliga kvarlevor, gifter i samlingar 

samt etisk problemställning rörande samlingar. Samlingsforum sändes digitalt från 

utställningen Hyper Human under två dagar i november och anordnades av RAÄ i 

samarbete med Tekniska museet. 

 

Som Sveriges enda nationella tekniska museum vill vi ha en bred förankring och delaktighet 

i verksamheten. Därför är nationell samverkan inom kunskapsuppbyggnad liksom regional 
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spridning en viktig verksamhet. 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.  

 

Samarbetsprojekt, så som forskningsrådet, har påverkats då representanter inte kunnat 

träffats fysiskt under året. Vårt samarbetsprojekt om framtidens tekniska museer i 

samarbete med Norge och Danmark har fått skjutas fram två år för att kunna genomföra 

det på ett tillfredställande sätt. Projektet har ekonomiskt stöd av Nordisk kulturfond. 

 

Den samlade bedömningen är att museet väl uppfyllt uppsatta mål för 

kunskapsuppbyggnad under året. 

 

4 Tillgänglighet  

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

4.1 Definierade kvalitetskriterier för tillgänglighet  

Tekniska museet ska bedriva sin verksamhet så att: 

▪ 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 

 

4.2 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.      
  

I MegaMind har konceptet MegaMind Funkis, som erbjuder program för grupper med olika 

slags funktionsvariationer, fortsatt under året. Det har inneburit att MegaMind reserverats 

en förmiddag i månaden för skolgrupper med särskilda behov. Under hösten, när museet 

var stängt för både skolor och allmänhet, ökade antalet erbjudna program, så att klasser 

kunde delta online varje onsdagsförmiddag i arbete med ett Maker-tema. Klasser från 

Manillaskolan deltog för första gången i workshops digitalt och arbetade både taktilt och 

kreativt.   

  

Museets Makerlabb har fortsatt att utvecklas med fokus på material och enkla redskap. 

Detta har attraherat besökare med funktionsvariationer och det är vanligt med 

återkommande besök. Hands-on som arbetsmetod gör aktiviteterna mer tillgängliga och 

roliga för fler.   

  

För att stärka kunskapen om betydelsen av materialval, taktila redskap och 

specialpedagogiska metoder, har pedagogerna på Tekniska under året haft möjlighet att ta 
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del av föreläsningar av Sophie Landwehr Sydow, doktorand på Södertörns högskola och 

Stockholms universitet, som utforskar makerrörelsens betydelse för samhället och Jannike 

Nejman Sobin, utbildad specialpedagog med spetskompetens inom autism och ADHD. 

Föreläsningarna, som även erbjöds till skolans lärare och specialpedagoger, har inkluderat 

praktiska tips med skapande material och verktyg samt en presentation av tankesättet 

kring making med kopplingar och ingångar till arbetet med barn och unga med olika slags 

funktionsvariationer. Ytterligare föreläsning kring makertemat med koppling till 

inspirerande arbetsmetoder och estetiska uttrycksformer med betoning på de didaktiska 

frågorna vad, varför och hur – presenterades av konstnären och ateljeristan Eva Tuvhav 

Gullberg.    

 

Under året har digitala tillgängliga satsningar på webben tagit fart. En sådan är sidan 

“Upplev Tekniska hemifrån” på hemsidan, där besökaren i en lugn och trygg hemmiljö kan 

ta del av Tekniska museets utbud.  

 

Däremot har ett större webbprojekt som bland annat skulle göra det tekniskt möjligt att 

helt och hållet anpassa vår webbplats till de hårdare WCAG-tillgänglighetskrav (Web 

Content Accessibility Guidelines) som kom i höstas skjutits fram av besparingsskäl. 

  

 
Rymdagenterna Bakåt och Framåt har underhållit tittarna i vårt jullovsprogram. Foto: Anna Gerdén 
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4.3 Prestationens kvalitet   

Årets fortsatta satsningar är konkreta exempel på hur Tekniska museet utvecklar 

verksamheten utifrån de kvalitetskriterier som museet har definierat för tillgänglighet. Det 

är 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 täckas in.  

 

Dessvärre kunde inte det planerade projektet för att bland annat fullt ut WCAG-anpassa 

tekniskamuseet.se genomföras, på grund av besparingar framtvingade av corona. Det ska 

dock göras så fort det finns möjlighet. 

 

Den samlade bedömningen är att museet har integrerat tillgänglighet i verksamheten i den 

omfattning som är möjlig utifrån rådande omständigheter.   
 

5 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. 

 

5.1 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 

▪ samverka med olika internationella aktörer och ta emot internationella besök 

▪ medverka i internationella konferenser, studieresor och nätverk 

 

5.2 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 vilket i år förlängts med 

tre år till fram till 2023 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.  

 

Även Sandvik AB har under året förlängt sitt avtal med ytterligare tre år som Tekniska 

museets Innovationspartner. 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. 
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Till utställningen Hyper Human visar vi, tillsammans med Ericsson, hur en självkörande bil fungerar. Foto: Anna Gerdén 
 

Genom ett femårigt avtal är energi- och klimatföretaget NIBE ny hållbarhetspartner till 

Tekniska museet. NIBE har betydande rättigheter kopplade till Wisdome och museet som 

helhet. Tillsammans kommer parterna också utveckla energiutställningar till museet i 

Stockholm och till ett science center i Markaryd.   

 

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. 

 

Under året har arbetet med att finansiera byggnaden för den nya visualiseringsdomen 

Wisdome avslutats. Sammanlagt har 145 mkr genererats varav 47 mkr sedan juni 2020. 

Finansiärer är Wallenbergstiftelserna, Familjen Erling Perssons stiftelse, Stora Fonden, Stora 

Enso och NIBE. Stora Enso är huvudpartner till satsningen. 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 Stora Enso, 

Ljungbergsfonden, 2047 science center, Huseby bruk och Linnéuniversitetet. Kontakter 

håller på att etableras med Södra och övrig skogsindustri.  

 

Tillsammans med Ovako och en kommande ny bred science center-etablering i Hofors 

arbetar Tekniska museet med målet att skapa en utställning om framtidens stål som ska 

kunna upplevas på båda orterna. Målet är att hitta en bred samverkan med industrin. 

 

Tekniska museet har under året också arbetat vidare med fastighetsbolaget Vectura för en 

etablering av ett science center tematiserat kring life science i kvarteret Forskaren, 

Hagastaden. Gemensamt studiebesök har gjort på Rapatac i Sandviken. Tillsammans med 
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Karolinska institutet har en arbetsgrupp bildats och en marknadsanalys av olika koncept har 

genomförts under året liksom att diskussioner har förts med Science Gallery i Dublin, Irland. 

Byggnaden beräknas stå klar 2024. 

 

 
Arkitektillustration som visar hur Forskaren kommer att se ut. Bild: Vectura och 3XN 
 

Tillsammans med läromedelsföretagen Hands-On Science och Lekolar har MakerLabbet på 

Tekniska museet utrustats i utbyte mot exponering av lokalen i olika sammanhang.  

 

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.  

 

5.3 Samverkan inom programverksamhet 

Trots de speciella omständigheterna har programverksamheten under året genomfört två 

stora samverkansprojekt. 

 

Rymddagen den 26 september genomfördes i samband med Astronomins dag och natt och 

hela den nationella sändningen skedde från Flyghyllan på Tekniska museet. Under dagen 

kunde besökarna ta del av svensk rymdhistoria när ett rymdinstrument från Cassini 

överlämnades till Tekniska museets samlingar. Dagen innehöll också på rymdtalks med 

Rymdsällskapet, besök av rymdforskarna på IRF som berättade mer om Cassinis resa, JUICE 
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och programledarna för podden ”Har vi åkt till Mars än?” var med på plats. Det gick också 

att prova på att dansa rymdbalett tillsammans med Kulturskolan. 

 

Ett annat stort samarbete var Digital@idag. Digital@idag är en temadag för att inspirera 

fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen över hela landet. 

Det startade 2019 och är ett initiativ från Forum för Omställning tillsammans med DIGG, 

SKR, IVA, LO och Statens servicecenter. Den 2 oktober hölls Digital@idag på Tekniska 

museet och flera andra ställen i Sverige. Tekniska museet länkade speciellt till aktiviteter 

hos andra medlemmar inom Svenska science centerföreningen. 

 

Läraren Karin Nygårds, berättade hur ungdomar kan tänka mer säkert på nätet, 

radioprofilen Kjell Eriksson kikade på framtidens jobb, Ahmad Abdirahman, grundare av 

Järvaveckan pratade om demokrati och framtida drömmar, Kulturskolan dansade AI-dans. 

 

Lärare och elever från Husbygårdsskolan visade hur de arbetar med programmering, 

Beckmans berättade mer om sina virtuella möten i VR, Vetenskap och Allmänhet berättade 

om sina digitala konferenser i världen. Kairos Future berättade om framtidens museer och 

science center och den nya rapporten som de tagit fram i samverkan med Tekniska museet; 

Wow! Lustfyllt lärande – vägen till framtiden. 

 

Tekniska museet har under året också samverkat och deltagit i projekt med studenter på 

Beckmans som utvecklat prototyper och tagit fram spelmaskiner och VIC på KTH som tagit 

fram immersiva spelupplevser där några kommer ingå och ställas ut i den permanenta 

spelutställningen Play Beyond Play.   

 

5.4 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 olika initiativ bedrivs inom ramen för Maker Tour.   

   

I Maker Road Tour, som huvudsakligen finansieras av Sandvik, har fyra tourstopp 

genomförts under året där workshops och aktiviteter har engagerat deltagare under 

evenemang, på bibliotek och i skolor. Med deltagande på Göranssons cup i Sandviken, 

Playday på Monitor ERP arena i Sandviken och på Värmdö bibliotek, har cirka 400 personer 

deltagit. I samarbetet med Värmdö kommun har personal fått besöka museet och deltagit i 

workshops. En av Maker Tours pedagoger har varit på plats i Läs- och skaparbussen som 

tagits fram av Värmdö bibliotek, samt varit med på lovverksamheten i Makerspace på 

Värmdö bibliotek under höstlovet.   

  

Under året har Makerlådan Rhythm and Base tagits fram med fokus på ljud. Denna har 

lanserats i samband med ett digitalt lärarevent under hösten och kommer fortsätta spridas 

i det nationella nätverket Maker Tour – mot nya höjder.   
    

Tekniska museets nationella utbildningskoncept Maker Tour – mot nya höjder fortsätter att 

utvecklas tillsammans med Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Science center 2047 och 

region Gotland. Utmaningarna, som är en del av projektmodellen, har under året tagits 

fram av Tekniska museet i samarbete med Linnéuniversitetet - och har handlat om skog, 
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miljö och klimat. STEAM-konceptet (Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics) och en konstnärskompetens har också knutits till projektet.   

  

Under 2020 har samarbetet mellan parterna i Maker Tour – mot nya höjder, ytterligare 

fördjupats och de kvantitativa målen för projektåret har uppnåtts. Det innebär att 

sammantaget har cirka 9 675 elever i regionerna Kronoberg, Gävleborg och Gotland, 

inspirerats i teknik, naturvetenskap och matematik.    

  

Projektet finansieras med stöd av Tillväxtverket och Vinnova. Dock avslutar region Gotland 

sin medverkan detta år på grund av avslutat finansieringsstöd från Tillväxtverket och Smart 

Industri.   

  

I det regionala projektet, Maker Tour - programmering i skolan, som finansieras av 

Wallenbergstiftelserna med syfte att stimulera mellanstadieelever i Storstockholms så 

kallade utsatta områden till att upptäcka teknik och programmering, är intresset fortsatt 

stort. Under 2020 har projektet engagerat 1 154 elever och 475 lärare i Stockholms utsatta 

områden såsom i Norsborg, Kista, Skärholmen, Vårby, Botkyrka och Vällingby. Årets 

deltagande har till stor del skett digitalt, där modellen har inneburit utlåningsverksamhet av 

bygg- och programmeringsverktyg till skolorna i kombination med workshops på distans.   

  

 
Maker Tour höll workshop tillsammans med Prinsessan Estelles kulturstiftelse och konstnären Alice Aycock runt dennes 

statyer på och kring Djurgården. Foto: Anna Gerdén 
 

Nya samarbeten har under året genomförts tillsammans med Prinsessan Estelles 

kulturstiftelse, Hågelbyparken och Botkyrka kommun. Samarbetet med Prinsessan Estelles 

kulturstiftelse tog form av en guidning med efterföljande workshops i 



 

45 

 

utomhusskulpturutställningen Turbulens på Djurgården av konstnären Alice Aycock. 

Tillsammans med Hågelbyparken och Botkyrka kommun, har Maker Tour placerat en 

mattekluringbana i parken för att främja utomhusvistelse, samarbetsförmåga och 

problemlösning.  

 

Trots coronapandemin har projektet kommunicerats i media under året. I februari 

publicerades pressmeddelandet ”Tekniska museet rullar ut till Husby och Skärholmen på 

sportlovet” vilket genererade uppmärksamhet i lokalpress. I juni kommunicerade Tekniska 

samarbetet med Prinsessan Estelles Kulturstiftelse – ”Konst och kreativitet i det gröna när 

Tekniska museet kör igång årets sommarlovskurser” – något som gav ett brett 

mediegenomslag, bland annat i dagspress. I början av hösten var det återigen dags att 

berätta för media om ett spännande samarbete – ”Premiär för mattekluringbanan i 

Hågelbyparken i Botkyrka” som uppmärksammades stort, bland annat i lokalpress och 

lokalradio.  

 

Sammanlagt fick projektet nära 20 införanden i media under året. Uppskattad räckvidd är 

1,2 – 1,4 miljoner läsare/lyssnare. 

 

5.5 Samverkan med museer och lärosäten 

Tekniska museet ingår i Centralmuseernas samarbetsråd som under året haft över 20 

möten. 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.  

 

Under året har Tekniska museet haft en rad samarbeten med andra centralmuseer och 

Riksantikvarieämbetet. Bland annat har museet deltagit i centralmuseernas 

samarbetsorgan för samlingschefer och varit delaktiga i utredningen om mänskliga 

kvarlevor som letts av Riksantikvarieämbetet. Samlingsforum var ett samarbete mellan 

RAÄ, Tekniska museet, Statens museer för världskultur och Sveriges museer. 

Samlingsforums tema var etiska frågor i samlingsförvaltningen. 

 

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.  

 

Utöver ovan är Tekniska museet del i ett stort antal samarbeten och nätverk. Tekniska är 

medlem i Svenska Science Centerföreningen och har ett nationellt science center-uppdrag 

från regeringen. Tekniska museet är också en aktiv medlem i nordiska science 

centerföreningen och i den europeiska motsvarigheten, ECSITE, samt samarbetar med flera 

av medlemmarna kring utveckling av metoder och upplevelser.  

 

Under 2020 har museet bland annat samverkat med avdelningen Lärande i STEM på KTH 

och deltagit som innehållsproducenter av en lektion om det elektriska ljuset till SHM:s 

digitala skolresurs “Sveriges historia”.  
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Karolinska institutet flyttade en del av sin utbildning till Tekniska Museets lokaler med KI 

co-up lab. Co-Up lab är ett "pop-up" makerspace och utbildningsrum där studenter kan 

testa sina idéer tillsammans med besökare på museet. Denna form av aktivt samskapande 

är ett nytt koncept som enheten för bioentreprenörskap på Karolinska tagit fram. 

Dessutom välkomnas besökarna in att själva få uppfinna vad de tycker behövs i 

morgondagens sjukvård.  

 

I januari anordnades speldagar på Tekniska museet tillsammans med studenter från 

programmet Data- och systemvetenskap (DSV) på SU. Mellan den 9–15 januari kunde våra 

besökare få möta spelstudenterna och testa deras utvecklade spel i utställningen Play 

beyond Play.  

 

Under 2020 har vi i samverkan med Finn upp, Uppfinnarföreningen samt Tekniska museets 

vänner genomfört tre så kallade MakerCamp i museets Maker space under jullovet, 

sommarlovet och höstlovet. 

 

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 de teman som förenar de fyra produktioner som ska 

turneras mellan parterna. Det svenska bidraget kommer behandla tillgänglighet och 

transport i den framtida staden – Zero – och kommer produceras under 2021 för att visas 

på Tekniska museet som första plats under 2022. Tekniska fick ett statligt stöd med 6 

miljoner kronor för att kunna genomföra projektet då det finansiella läget för museet 

ändrades radikalt under våren 2020. Vi har haft regelbundna digitala möten med de övriga 

museerna i konsortiet under 2020. Samarbetet kommer generera utställningar under fyra 

års tid. 
 

Med anledning av den nationella satsningen 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 en 

IT-plattform. Löpande sker också ett utbyte och samarbete i CFO-nätverk som behandlar 

frågor som är specifika för stiftelser inom museibranschen där bland annat Nordiska 

museet, Skansen, Arbetets museum, Spritmuseum, Dansmuseet och Prins Eugens 

Waldermarsudde ingår.  

 

Under 2020 fortsatte museet sitt samarbete med ArbetSam, arbetslivsmuseernas 

samarbetsorganisation, genom att delta som föreläsare i “Museiskola för 

arbetslivsmuseer”. Tekniska museet bidrar till kurserna med kunskap om bevarande av det 

industriella kulturarvet. Museet har också bidragit vid två tillfällen med föreläsning vid 

Uppsala universitet; dels om erfarenheter av gallring och samlingsförvaltning dels om 

uppdrag och organisation. Under året har museet även medverkat i beredningsgruppen för 
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fördelning av statliga bidrag till arbetslivsmuseer. Projektstöd om totalt 8 miljoner 

fördelades av Riksantikvarieämbetet. 

 

5.6 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 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. 

 

 

5.7 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 visades innan pandemin 

satte stopp för de dagliga visningarna. Radioamatörerna SKØTM som vanligtvis bemannar 

radiostationen flera dagar i veckan, fick ställa in sin verksamhet.  

Organisation Antal volontärer/timmar under 2020 

Tekniska Museets Vänner Cirka 1 700 timmar 

Uno Miltons Vänner Cirka 200 timmar 

SKØTM Cirka 230 timmar 

 

5.8 Internationell samverkan 

Arbetet fortsätter i det europiska konsortiet med Technisches Museum i Wien, DASA i 

Dortmund och Parque de las Ciencias i Granada i övrigt har de internationella kontakterna 

av naturlga skäl hållits på sparlåga under pandemin. Levande kontakt finns med Heureka i 

Helsingfors, Vil Vite i Bergen och Experimentarium i Köpenhamn samt att museet fortsatt 

samarbetat med Teknisk museum Oslo kring Tingens metod samt inlett samarbete med 

Dansk Teknisk museum i Helsingör om Framtidens tekniska museum. Tekniska museet 

samarbetar nära med The Design Museum i London kring utställningen Moving to Mars. En 

annorlunda slags vandringsutställning som har sin internationella premiär på Tekniska 

museet. Föremål, texter, AV och endast vissa kulisser medföljer, allt övrigt byggs på plats. 

En hållbarlösning som kan visa vägen. Dialogen med Science Museum om gemensam 

kunskapsuppbyggnad inför en kommande energiutställning fortsätter om än i låg hastighet.  

 

5.9 Internationella konferenser och studieresor 

Deltagit vid studieresor till The Design Museum i London och Derby Museum and Art 

Gallery. Medverkat i digitala workshops och digitala konferenser; Norsk Teknisk Museum 

och på turistmässan MATKA i Helsingfors. 
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5.10 Internationella besök till museet 

Tekniska museet tog emot två internationella besök under 2020. Ett filmteam från Japan 

som gjorde en dokumentär om Alfred Nobel och ett besök från Tyskland inom ramen för 

det europeiska utställningssamarbetet.  

 

5.11 Internationella nätverk 

Tekniska museet är medlem i internationella nätverk, exempelvis: 

▪ RETHINK - EU-finansierat projekt med mål att förnya och bättre anpassa europeisk 

forskningskommunikation till framtidens möjligheter och utmaningar och skapa en 

meningsfull och långsiktig förändring inom fältet.  

▪ Ecsite (the European Network of Science Centers and Museums) 

▪ NSCF (Nordisk Science Center Forbund) 

 

5.12 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, NIBE 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. Tekniska museet är också en attraktiv och välrenommerad 

partner internationellt. Museet är återkommande startpunkt för brittiska världsturnéer av 

utställningar som nu med Moving to Mars, men även Robots, Digital Revolution med flera. 

Sannolikt är Tekniska museet en bra referens. 

 

Museet fortsätter att utmana normer, arbeta gränsöverskridande, skapa möten, nätverka 

och stöta och blöta olika frågeställningar på ett lekfullt sätt. Volontärverksamheten, i den 

utsträckning den överhuvudtaget kunnat genomföras i år, ger inte bara en ökad kvalitet i 

besöksupplevelsen utan den bidrar också i utvecklingen, både genom kunskap och energi. 

 

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 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 
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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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6 Sammanfattande bedömning: Resultatens kvalitet 

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 hela verksamhetens kvalitet och mått av Excellens. Det samma gäller den vilja som 

finns bland andra museer och science center att söka samarbete med just Tekniska museet 

som en eftertraktad partner. 

 

Uppmärksamhet 

I den samlade kvalitetsbedömningen av den Uppmärksamhet som Tekniska museet haft 

2020, är bedömningen att museet trots omständigheterna med pandemi, en kollapsad 

besöksnäring i Stockholm och två längre perioder av stängning genom snabba 

omställningar och många aktiviteter lyckats nå vår publik – digitalt och fysiskt – och därmed 

nått alternativt överträffat uppsatta mål. Detta även om de fysiska besöken till museet är 

rekordlåga 148 249 (387 697) och totalt sett ned med 61,7 procent.   

 

Den fortsatt mycket höga andelen barn och unga som besökt museet fysiskt har sjunkit 

med tre procentenheter under året till 48 procent, men vi bedömer fortfarande 

prestationen som excellent då det är avsevärt högre än vår sektor generellt. Utan att exakt 

veta vilka som döljer sig bakom skärmarna runt om i landet så skvallrar även statistiken om 

att det just är en mycket hög andel unga som tar del av Tekniska museet digitalt också.  

 

 
 

Bedömningen motiveras också av att museet tillgängliggjort samlingarna via Digitalt 

Museum och därigenom ökat antalet nedladdningar samt visat fler utställningar nationellt 

liksom ökat vår pedagogiska närvaro i landet genom Maker Tour.  
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Excellens 

Angående god kvalitet – Excellens så ligger kundnöjdheten (44 procent) i nivå med 

verksamhetens mål om minst 45 procent, men har fallit jämfört med tidigare år. Vår 

bedömning är att det hänger samman med omständigheter kring besöket mer än något 

annat. I synnerhet som omdömena svängt mycket under den tid vi haft öppet under 

pandemin. Andelen sålda årskort per besökare, som är en viktig värdemätare, har ökat 

avsevärt. Vi bedömer därför kvaliteten som hög.  

 

Gällande excellens i tillgänglighetsarbetet har Tekniska museet under året fortsatt framstå 

som ett gott exemplet i branschen, med Funkis i MegaMind, samt inbyggt i verksamhetens 

nysatsningar. Den samlade bedömningen är också att museet väl uppfyllt målet med att 

integrera internationella, interkulturella och mångfaldsperspektiv i verksamheten. Av 

ekonomiska skäl kopplade till pandemin har dock inte museets webbplats kunnat 

uppdateras till senaste tillgänglighetsstandard som planerat. 

 

När det gäller 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.  

 

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 omarbetats 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 i den mån det varit möjligt 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 samlingsförvaltningen, där en del av arbetet tvingats pausas till följd av 

besparingar kopplade till pandemin, är resultatet excellent i relation till resurserna men 

måste långsiktigt lösas. Det samma gäller samlingarnas långsiktiga bevarade vilket också 

inkluderar möjligheter till konservatoriska åtgärder på museet alternativt i magasinen.  

 

Reflektion och påverkan 

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. Alla de tre utställningar som planerats för året men där 

endast ännu Hyper Human kunnat möta sin publik adresserar mycket tydligt detta varför vi 

vill hävda excellens inom området vilket stöds av till exempel de fina recensioner 
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utställningen fått. I Hyper Human utforskas 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. De övriga två utställningarna är 

Antropocen och Moving to Mars som båda väcker frågan om hållbarhet mycket tydligt på 

olika sätt.  

 

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. Framförallt är vår 

bedömning att museet klarat en historiskt svår och utmanande situation mycket väl, för att 

inte säga excellent. Vilket i sig är resultatet av en nära, sansad och snabb samverkan på och 

mellan alla nivåer i och utanför museet. 

 

En del av den mobila verksamheten utvärderas av följeforskare på Linnéuniversitet. I en 

analys av de utmaningar som görs inom ramen för skolprogrammet Maker Tour - Mot nya 

höjder så resonerar de kring vårt relativa fokus på att väcka intresse hos eleverna kontra ett 

behov att kontextualisera och behovet av förebilder som andra studier visar på. Utifrån 

analysen kan sägas att vi ytterligare kan utveckla de aspekterna i elevutmaningarna. 

Bedömningen är att vi lyckas väl utifrån kriterierna reflektion och påverkan men kan 

utveckla dessa ytterligare. Inom Maker Tour – Programmering i skolan har vi låtit 

analysföretaget Ramboll sammanställa vad elever och lärare tycker genom en 

långtidsmätning som sträcker sig från hösten 2018 till och med våren 2020. Totalt har 1596 

svar samlats in – 1048 föreenkäter och 548 efterenkäter. Eleverna uppfattar att teknik och 

programmering är något enklare att förstå efter att de deltagit i Maker Tour. När det gäller 

inställningen till programmering verkar tjejer i något högre grad än killar representera den 

positiva förskjutningen, 7 av 10 elever tycker att Maker Tour var en rolig upplevelse och 

nära 8 av 10 skulle kunna tipsa andra klasskamrater eller kompisar om Tekniska museet. 

Lärarnas bedömning är att Maker Tour har haft en positiv inverkan på elevers inställning till 

teknik och programmering – de anser att eleverna fått en ökad förståelse för 

programmering genom Maker Tour. Lärarna anger dessutom a procent de själva erhållit 

nya kunskaper tack vare Maker Tour – programmering i skolan, 92 procent av lärarna 

uppger efter genomgånget projekt att de skulle rekommendera andra lärare och skolor att 

vara med i Maker Tour. 
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7 Tekniska museets medarbetare 

På grund av pandemin har Tekniska museet genomfört en omställning under 2020. Det har 

inneburit dels att de timarvoderade inte längre kunde erbjudas arbete från och med 19 

april, dels att vi genomfört uppsägningar av sex medarbetare på grund av arbetsbrist. 

Sammanlagt motsvarar de cirka 50 procent av alla som arbetade på Tekniska museet. 

Neddragningen är utlöst av den ekonomiska kris som pandemin förorsakat.  

 

Samtidigt har situationen använts konstruktivt för att både kompetensutveckla befintlig 

personal och ge utrymme för kompetensväxling. I samband med neddragningarna har hela 

museets organisation gjorts om för att ytterligare effektivisera arbetet och bättre passa 

verksamhetens framtida behov. Verksamheten har en mycket väl fungerande ekonomisk 

styrning. Med den nya organisationen och införande av mer agila arbetsmetoder är målet 

att höja produktiviteten ytterligare.  

 

Under 2020 var medelantalet anställda 69 på Tekniska museet. Medelåldern bland museets 

medarbetare var 39 år. Museet har haft totalt tio anställda på visstidsanställningar 

motsvarande fyra årsarbetskrafter. Under 2020 har museet haft 71 personer anställda med 

timarvodering. De arbetade som explainers, kassavärdar, pedagoger, butiksbiträden, 

lokalvårdare och på enstaka uppdrag i verksamheten (motsvarande fem årsarbetskrafter). I 

den mån dessa kommer ersättas, med delvis andra kompetenser, när museet öppnar och 

publiken återvänder så kommer ett mindre antal erbjudas fast anställning för att ytterligare 

öka kvaliteten i upplevelsen.   

 

Personalrörligheten har under 2020 legat på cirka 13 procent. Den genomsnittliga 

anställningstiden för tillsvidareanställda är cirka tio år (män cirka elva år, kvinnor cirka åtta 

år).  

 

Museet har även omfattats av åtgärden korttidsarbete som inneburit att vi haft ett i 

praktiken lägre antal årsarbetskrafter än tidigare år då bortfallet motsvarar 18 antal 

årsarbetskrafter (åtta för män och tio för kvinnor, omräknat på årsbasis). 

 

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 % Totalt 

LEDNING 4,00 50,00 4,00 50,00 8,00 

ENHETSCHEFER 1,60 28,57 4,00 71,43 5,60 

MEDARBETARE 25,00 45,05 30,50 54,95 55,50 

SUMMA 30,50 44,20 38,50 55,80 69,00 
 

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.” 
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Emma Larsson, en av Maker Tours pedagoger under 2020. Foto: Anna Gerdén 
 

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. 

 

Under en stor del av 2020 har ett antal medarbetarna i huvudsak arbetat hemifrån, på 

grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då museet har en publik del av 

verksamheten kräver det att medarbetare även tjänstgör i verksamheten. För att hålla 

museet öppet efter neddragningar och besparingar har även en stor del av medarbetarna 

som vanligtvis inte arbetar i den publika verksamheten fått tjänstgöra där. 

 

Vi har gått igenom den fysiska arbetsmiljön i museets publika delar för att minimera risken 

för smitta hos medarbetarna. De som arbetar hemifrån har exempelvis fått låna skärmar, 

kontorsstolar med mera. Vi har genom dialog med medarbetarna följt upp hur hemarbetet 

fungerar och de eventuella arbetsmiljöutmaningar som det fört med sig. Hemarbetet har 

också inneburit en digital transformation i arbetssätt och möten jämfört med tidigare.  
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8 Organisation och arbetssätt 

 

Organisationen ska syfta till att tydliggöra avdelningarnas kopplingar till publik verksamhet 

och befrämja effektivitet, arbetsmiljö och kundfokus. Under 2020 har Tekniska museet 

genomfört en omorganisation som inneburit att vi tagit ett stort steg mot en teambaserad 

organisation och vi har påbörjat implementeringen av det agila arbetssättet.  

 

Efter att under en längre tid modifierat och anpassat organisationen inom en liknande ram 

av traditionell hierarkisk funktionell uppdelning av ansvar har Tekniska museet nu tagit 

nästa steg. Den stora skillnaden ligger i att vi ska arbeta tvärfunktionellt där team över 

avdelningsgränserna arbetar mer självständigt och får ett större ansvar och mandat för 

HUR, och ledningen fokuserar mer på det strategiska, på VAD. Den nya organisationen 

syftar till att Tekniska museet på ett enklare och mer effektivt sätt ska ta fram respektive 

justera i utbudet till museets besökare, kunder och skolungdomar samt att ge utrymme för 

och utveckla medarbetares kompetens för verksamhetens bästa. Känsla av ansvar, 

inflytande och arbetsglädje är mål i sig. 

 

I vår nya organisation struktureras verksamheten från ett antal tätt samverkande team med 

hög grad av självstyrning. Teamen ska i tillsammans styra mot verksamhetens 

gemensamma vision, målbild (Museum 4.0) och verksamhetsplan samt tillgodose 

verksamhetens centrala processer. 

 

 
Organisationsschema för den nya organisationen. Gäller sedan 1 september 2020. 
 

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). 
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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. 

 

Under 2020 har museet särskilt uppmärksammat konsekvenserna av och anpassat 

arbetsmiljön efter de råd Folkhälsomyndigheten gett med anledning av coronapandemin. 

 

Ledarskap – medarbetarskap 

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 2020 där alla medarbetare deltagit.  

 

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 görs 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 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Regeringen utser 

ordföranden på förslag av stiftarna. 

 

Ledamöter som företräder stiftarna 

• Christer Fuglesang, ordförande, astronaut, professor KTH, (Svenskt Näringsliv) 

• Gustaf Bauer, CEO, Delary Technology AB (Svenska Uppfinnareföreningen) 

• Peter Larsson, Seniorrådgivare (Sveriges Ingenjörer) 

• Ingrid Skogsmo, senior forskningsledare VTI, hedersdoktor Chalmers (Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien) 

 

Ledamöter som företräder staten 

• Ann-Christin Nykvist, f.d. generaldirektör och f.d. statsråd 

• 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 KK-stiftelsen, m.fl. 

styrelseuppdrag, f.d. landshövding, VD 

 

Tekniska museets ledningsgrupp 

• Peter Skogh, Museidirektör 

• Patrik Brundin, Avdelningschef Team museet 

• Gunhild Eriksson, Avdelningschef Fastighets- och säkerhetsteamet 

• Dan Jacobson, Avdelningschef HR 

• Anki Rundgren, Avdelningschef Kommunikation & Marknadsföring 

• Miriam Srigley, CFO/Avdelningschef Ekonomi & Affärsutveckling 

• Christian Stadius, Avdelningschef Samlings- och arkivteamet 

• Fanny Söderström Aupeix, Avdelningschef Upplevelser, utställningar, utbud 

• Ann-Sofie Axelsson, tf. Avdelningschef Upplevelser, utställningar, utbud (under 

perioden 2020-08-24—2021-08-21) 

 

 

9 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 10 000 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 

där museet har avgiftsfritt arrende på obegränsad tid. Delar av Norra Stallet hyrs ut till 

Polismuseet och Riksidrottsmuseum. 

 

Total yta är 24 000 kvadratmeter inklusive magasinyta i Stockholm och därtill ytterligare 1 

600 kvadratmeter magasinyta i Stockholms län. Därutöver hyr museet ytterligare 1 000 

kvadratmeter magasinsyta i Stockholms län. Tekniska museet har sedan 2008 egen 

förvaltning av samtliga byggnader.  

 

Under slutet av 2019 uppdagades det att Maskinhallen var i mycket dåligt skick till följd av 

tidigare felaktigt isoleringsarbete och undermålig renovering av taklanterniner. Tekniska 

museet hade under denna period när renoveringen utfördes på 1980-talet Statens 

Fastighetsverk som anlitad förvaltare av fastigheterna. En utredning av renoveringsbehovet 

påbörjades 2019. Resultatet av denna utredning visade på ett behov av en total renovering 

både exteriört och interiört som måste genomföras inom det närmaste året. Total kostnad 

för renoveringen uppskattas sammanlagt till 38 miljoner kronor, vilket är medel Tekniska 

museet inte har. Ansökningar om bidrag gjordes under hösten 2019 till Boverket och 

Länsstyrelsen. I mars 2020 fick museet avslag från Boverket. Länsstyrelsen avvaktar med 

besked om eventuellt bidrag för delar av renoveringen. I höständringsbudget för 2020 

beviljades museet 8 miljoner kronor i anslag för delfinansiering av projektet samt att 

museet kan låna resterande belopp hos Riksgälden. Detta gör att projekteringar och 

upphandlingar har kunnat sättas igång och renoveringen kan startas upp under 2021. En 

ovärderlig hjälp för museet i rådande situation. 
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Förbättringsinsatser inom fastigheterna 2020 

▪ Jalusier (säkerhetsklass 3) har installerats till in- och utgång av utställningen Hyper 

Human i museets huvudbyggnad plan 3. Detta är ett led i pågående arbete med att 

uppdatera utställningsytor med högre säkerhetsklassning.  

▪ Installation av kylanläggning i huvudbyggnadens plan 3 har skett.   

▪ Kassadiskar, information- och butiksdiskar har fått plexiglas uppmonterade för att 

minska kontaktyta mellan besökare och personal.  

▪ I museets restaurang har plexiglasavskiljare monterats upp mellan bord där det 

inte är möjligt att ha 1 meters avstånd.  

▪ Golvmarkeringar och skyltning med uppmaning att hålla avstånd har satts upp i alla 

publika ytor. 

▪ Fokus sedan mars har även hos lokalvård legat på att anpassa miljön för såväl 

besökare som personal. Stationer med handsprit och rengöringsmedel har satts 

upp i samtliga utställningsytor. Inköp av material såsom handskar och 

ansiktsmasker samt desinfektionsmedel har gjorts i stora kvantiteter.  

▪ Extra städning av publika ytor har pågått under museets öppna perioder. 

 

Kostnader för hyra, uppvärmning och elektricitet 

▪ Under 2020 uppgick hyreskostnader till 253 650 kronor och el och värme till 4 

043 429 kronor.    

 

Wisdome 

Under 2020 har också projekteringen av Tekniska museets nya byggnad för en 

visualiseringsdom – Wisdome påbörjats. Detta efter ett parallellt arkitektuppdrag som 

vanns av Elding Oscarsson arkitekter under 2019. Processen hanterades av Sveriges 

arkitekter och utöver ansvariga på museet och av museet anlitade experter (Our arkitekter) 

var Stockholms stadsarkitekt och Kungliga Djurgårdsförvaltningen genom slottsfogden del 

av bedömningsgruppen liksom huvudpartnern Stora Enso.  

 
Artkitektillustration som visar Wisdome i sin rätta miljö, på museets innergård.     
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Byggnaden ska i sig bli ett referensobjekt för innovativt trähusbyggande och har en 

utmanande konstruktion. Kommunikativt sammanfattar vi satsningen som ”Stockholms 

smartaste hus” vilket både syftar på konstruktion, miljöpåverkan och den verksamhet som 

ska bedrivas i huset. Det är den enskilt största satsningen på Tekniska museet sedan 

museet invigdes på Djurgården 1936. Med hjälp av världsledande svensk 

visualiseringsteknik kommer Tekniska museet vid öppning kunna erbjuda föreställningar 

som hjälper museets besökare att först komplexa samband som t ex klimat. Eller åka ut i 

rymden eller in i människokroppen. Museets får med satsningen ett av de modernaste 

planetarierna i världen och kommer kunna utveckla verksamheten på helt nya sätt. 

 

Trämaterialet till byggnaden är ett bidrag från Stora Enso och energilösningen ett bidrag 

från museets hållbarhetspartner NIBE. Övriga finansiärer är Wallenbergstiftelserna, Stora 

fonden och Familjen Erling Pehrsson-stiftelsen. 

 

Under året har nödvändig detaljplanejustering godkänts av en enig byggnadsnämnd efter 

en mycket effektiv beredning tillsammans med de olika sakägarna. I våras beviljades också 

bygglov. Beräknad byggstart är våren 2021 och invigning 2023.  

 

Byggnaden kommer placeras på museets innergård som då också kommer aktiveras som 

ett publikt tillgängligt rum. Utöver att rymma domteatern kommer den nya bygganden 

bidra till att förbättra besöksflödena och öka tillgängligheten genom att flera trappor 

kommer kunna kompletteras med ramper.  

 

 

10 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.  

 

Verksamhetens viktigaste insats inom miljöområdet 2020 

▪ Digitala möten har ersatt resandet sedan mars 2020. 

▪ Sedan hösten 2020 har Tekniska museet en ny hållbarhetspartner i företaget NIBE. 

▪ Intern koordinator för hållbarhetsarbetet är utsedd. 

 

Verksamhetens fortsatta hållbarhetsarbete i samarbete med andra parter 

▪ Eltaxi är första prioritet för taxiresor inom Stockholmsområdet sedan ett antal år. 

▪ Museet är med i Kungliga Djurgårdens Intressenters (KDI) hållbarhetsgrupp och har 

ett samarbete med föreningen Nollzon för att öka andelen eltaxibilar på 

Djurgården.  

▪ Tekniska museet deltar i SME Climate Hub. Målet är att sänka våra koldioxidutsläpp 

till 0 fram till år 2045. 
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▪ Det övergripande temat för museets restaurang Tekniska by Pontus (som har två 

KRAV-stjärnor) är innovation och hållbarhet vilket genomsyrar val av leverantörer 

och råvaror, meny och tillagningsmetoder. I restaurangmiljön kan gästerna följa el- 

och vattenförbrukning. 

 

Fastighet 

▪ Sortering av sopor och matrester för såväl besökare som personal bedrivs 

framgångsrikt sedan 2019.  

▪ Restaurangen Tekniska by Pontus installerade under året egna bikupor, för att 

kunna använda honungen i egna verksamheten samt för att motverka bristen på 

bin i vår natur. 

       

 Underhåll i utställningar och publika rum  

▪ Museet fortsätter följa löpande intern miljöpolicy om LED-belysning när så är 

möjligt för lampor och projektorer.  

▪ I möjligaste mån sparas och återanvänds gammal teknik och snickeriarbeten från 

utställningar och publika rum.  

 

Lokalvård 

▪ Tekniska museet bedriver lokalvård i egen regi sedan 2018. Krav på 

miljöcertifiering ställs på leverantörer av material och produkter som museet köper 

in.  

 

Skol- och utställningsverksamhet 

▪ Samarbete med Rymdstyrelsen har fördjupats under 2020, forskare på Bolin Center 

har anslutit Klimatdetektiverna för att ge stöd till lärare och elever i klimatarbetet. 

▪ Tre forskare vid Linnéuniversitetet och en klimatforskare på Bolin Center har 

medverkat till delar av utmaningarna i Maker Tour - Mot nya höjder.  

▪ Ett nytt skolprogram har arbetats fram i samråd med energirådgivningen och 

Institutet för framtidsstudier och erbjuds till skolor sedan hösten 2020. 

▪ Ett Makerlab har utvecklats vidare 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. 

▪ Butiken har 100 procent klimatneutrala påsar och emballage har återanvänts för 

att skicka varor till kunder.  

▪ Kraven på leverantörerna har ökat deras ansvar att följa gällande regler för 

kemikalier i produkter och då särskilt leksaker.  
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ÅRSREDOVISNING 
Förvaltningsberättelse 2020 

 

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 regeringen formuleras i årliga riktlinjebrev. Enligt riktlinjer 

för verksamheten ska Tekniska museet, utöver att följa stiftelsestadgarna och museilagen 

(2017:563), 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 

▪ Endast köpa grön energi samt minska förbrukningen 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; 

 

▪ Underteckna SME Climate Commitment 

▪ Utse en intern koordinator för hållbarhetsarbetet 

▪ Knyta avtal med ny hållbarhetspartner i NIBE 

▪ Ersatt möten på plats med digitala möten sedan mars 2020 och därmed minskat 

resandet 

▪ Fördjupa samarbetet med Rymdstyrelsen, forskare på Bolin Center har anslutit 

Klimatdetektiverna för att ge stöd till lärare och elever i klimatarbetet 

 

Finansiella förutsättningar 

Tekniska museet har normalt en hög andel egenfinansiering, cirka 60 procent, av vilka 

entréintäkterna utgör merparten, cirka 30 procent, under ett normalår. Till följd av olika 

restriktioner kopplade till pandemin försvann dock hela publikunderlaget inom loppet av 

några dagar i slutet av mars och museet såg sig tvunget att stänga. Driftskostnaderna drogs 

ner med totalt 39 mkr och verksamheten anpassades. Över 50 procent av all personal, 

varav 10 procent fast anställda, avslutades. Denna åtgärd får dock full effekt först under 

2022 till följd av långa uppsägningstider. Genom regeringens beslut om utbetalning i 

förskott av årets statsanslag, ett extra anslag om 11 mkr samt möjlighet till ersättning för 

korttidsarbete, (netto 6 mkr för året), kunde den akuta likviditetskrisen ridas ut. Museet har 

både en checkkredit om 5 mkr samt möjlighet att snabbt få ett kortlån om 3 mkr, dock är 

dessa tänkta att nyttjas endast i nödfall och har inte beaktats i likviditetsprognosen. 

 

Museet öppnade igen i slutet av maj och fick en del besökare som fyllde på kassan något, 

men fick återigen stänga den 30 oktober till följd av restriktioner och tappade då 

verksamhetsintäkter vilket förtog hela eller delar av utrymmet som sparats tidigare. 

Museet har också sökt och beviljats medel för ett europiskt utställningssamarbete som 

annars måste ställas in samt medel för en akut renovering av Maskinhallen, totalt 14 mkr 

varav 8 mkr för den senare. 

 

Tekniska museet upprättade en pandemibudget med tre framtidsscenarier för kommande 

år. Dessa visar att effekterna av pandemin fortplantar sig lång tid framöver. Till följd av 

pandemins andra våg kommer Tekniska museet ha varit stängt ytterligare fyra månader 

helt utan verksamhetsintäkter innan det öppnar i mycket begränsad skala i slutet av 

februari.   

 

Affärsstrategin och verksamhetens dynamik har under ett flertal år varit att sälja årskort till 

besökarna, vilket kräver ett högkvalitativt utbud för att locka till återbesök. Därutöver krävs 

nu anpassningar på grund av pandemin, till exempel att sprida ut besökarna genom att ha 

längre öppettider och ta fram kvällsaktiviteter. Ytterligare medel söks för att säkra detta 

inför åren 2021-2023. 

 

Det statliga anslaget kom att utgöra 51 procent av intäkterna under 2020 (41 procent) och 

resultera i ett ovanligt högt positivt resultat. Resultatet är en följd av de mycket kraftiga 

kostnadsbesparingarna i kombination med framskjutna kostnader för utbud som inte 
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kunde ha premiär 2020. De extra anslagen (14 mkr) är avsedda för ett specifikt utbud och 

renoveringar som på grund av pandemin genomförs och förbrukas först 2021. Årets höga 

resultat kommer därför motsvaras av liknande negativt resultat 2021. Därför behöver 

museet se resultaten över flera år och mer fokusera på kassaflödet för att få en planerbar 

verksamhet vilket museet också har tydliggjort för Kulturdepartementet i den löpande 

dialogen.  

 

I kassan ingår förskottsbetalningar för projekt, sponsringsmedel och pandemirelaterade 

statsanslag inför kommande år, vilket visar sig i att balansomslutningen ökar mellan åren. 

Det förväntas således enbart vara en temporär förbättring i likviditeten. Det förväntade 

negativa resultatet för 2021, som är en följdeffekt av pandemin, samt nödvändiga 

renoveringar i fastigheten, kommer förbruka större delen av kassan under det kommande 

året, men kan påverkas av museets möjligheter i form av öppettider och extra bidrag. 

 

Förändring av eget kapital 

Föregående års resultat har balanserats i ny räkning och ökat balanserat resultat med  

73 tkr till 27 775 tkr.    

Verksamhet under året 

▪ Antalet fysiska besökare till Tekniska museet minskade med 61,7 procent till 148 249 

jämfört med 2019 (387 697). 48 procent av besökarna är under 19 år. Snittintäkten blev 

96 kr (86 kr) per besökare.  

▪ Totalt 44 procent av respondenterna i MYKA:s besökarenkäten var “mycket nöjda” med 

helhetsupplevelsen på Tekniska museet. Det är en minskning från föregående år men i 

nivå med museets mål om minst 45 procent mycket nöjda besökare.    

▪ Under 2020 besökte 13 062 elever Tekniska museet, vilket är en minskning med 80 

procent jämfört med 2019. 7 279 av dem deltog i en pedagogledd verksamhet. 11 279 

elever har under året deltagit i museets mobila pedagogiska verksamhet, Maker Tour. 

Tekniska museet har med sitt digitala utbud lyckats bli det tredje mest digitalt besökta 

museet i Sverige under 2020. Totalt 1 267 185 sessioner på tekniskamuseet.se under 

året.  

▪ Den totala omsättningen för eventverksamheten minskade med 88 procent på grund 

av pandemins inverkan på verksamheten. Ett fåtal event genomfördes under året av 

återkommande kunder. 

▪ Omsättningen i webbshopen har ökat med 13 procent under året. 

▪ Tekniska museet har genom extra tillskott från regeringen kunnat fortsätta 

utställningssamarbetet mellan Sverige, Spanien, Tyskland och Österrike på temat 

hållbarhet och framtid.  
 

 

Framtida utveckling 

Tekniska museet har de senaste sju åren medvetet utvecklats till ett besöksmål inom 

edutainmentsegmentet av upplevelsemarknaden i syfte att utföra uppdraget. Stora 

investeringar har gjorts i museet utifrån denna strategi som till exempel restaurangen, 

fastigheten, ökad tillgänglighet och utemiljöer samt i semipermanenta utställningar som 

lockar målgrupper och intressenter till återbesök. Även internationella vandrings-

utställningar som temporärt ökar attraktionskraften och ger medial uppmärksamhet för 
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museet är en del av strategin. Det mer utvecklade utbudet och den över tid förbättrade 

kvaliteten i upplevelsen har ökat intäkterna vilket möjliggjort återinvesteringar i 

verksamheten. Till följd av pandemin, som på ett dramatiskt sätt minskat intäkterna, har 

flera för verksamheten viktiga produktioner tvingats flyttas fram vilket skapar luckor i 

utbudet liksom att marknadsföringsmedel saknas för att återstarta den positiva spiralen om 

inte nya medel finns. Nästa steg i strategin att öka intäkterna är att öppna för en mer vuxen 

publik under kvällstid för att ännu bättre nyttja anläggningen och nå fler. Inte minst viktigt 

till följd av den snabba teknikutvecklingen och behovet av livslångt lärande.    

 

Positivt är dock att Tekniska museet mitt under pågående kris lyckats finna finansiering för 

de sista återstående 47 mkr för byggande av Wisdome tack vare att bidrag har säkrats från 

Wallenbergstiftelserna, Stora Fonden, Stora Enso och NIBE. Totalt beräknas investeringen 

uppgå till 145 mkr. Det är den enskilt största satsningen sedan museet byggdes och innebär 

en ny lär- och upplevelsemiljöer 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. Byggnationen beräknas påbörjas under 2021 och öppna under 

2023. Tekniska museet firar sitt hundraårsjubileum 2024 och kommer då öppna sin första 

filial i kvarteret Forskaren i Hagastaden också den helt externfinansierad, samtidigt som 

ambitionen är att ytterligare öka verksamheten runt om i landet och fortsätta utveckla det 

digitala utbudet. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

▪ Årets pandemi har lett till osäkerhet kring verksamhetsintäkter och dess 

efterverkningar kommer troligen bestå flera år framöver. Kassaflödet är trots detta 

planeringsbart tack vare de tillfälligt ökade statsanslagen och kostnadsbesparingar 

utifrån de nu kända parametrarna. Nya perioder av stängt museum tär på det 

utrymme tidigare kostnadsbesparingar har frigjort, vilket kan leda till fler 

besparingsåtgärder. 

▪ En av museets främsta utmaningar är att i kassaflödet parera de stora 

utbetalningarna för museets utställningar och övriga investeringar på grund av 

långa ledtider. Trots ökade statsanslag har osäkerhetsfaktorn ökat gällande 

kommande utbud samt satsning på kvällsöppet museum på grund av pandemin.  

▪ 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 utbud, inte minst de större utställningarna som tar flera år 

att ta fram. Det är kritiskt då museet är beroende av ett starkt utbud. 

▪ Inför öppningen av Wisdome kommer rekryteringsbehov av nyckelkompetens 

behövas, medel för detta kommer att behöva prioriteras och skulle därmed kunna 

påverka övrig verksamhet om inte intäktsbortfallen förorsakade av den andra 

vågen också kompenseras genom staten. 
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Resultat och ställning 

 
 

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 149 

mkr till Tekniska museet sedan fonden startades inklusive årets utdelning om 6 mkr varav 3 

mkr är en delfinansiering av projektet Wisdome och resterande 3 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, EIT Health, 

Tillväxtverket och Vinnova. Statsanslag med bidrag till vandringsutställning samt renovering 

av Maskinhallen har balanserats. Bidrag som används för anskaffning av tillgångar 

reducerar tillgångens anskaffningsvärde i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning. 

 

Sponsringsintäkter i resultaträkningen står för 0,4 procent av verksamhetsintäkterna (0,9 

procent). Resterande erhållna sponsringsmedel är balanserade för att användas till 

pågående projekt, framförallt Wisdome. Dessa medel syns inte i resultaträkningen. 

 

Kassaflöde 

Årets kassaflöde har belastats med utbetalning av 7,5 mkr till vandringsutställning som har 

flyttats fram till 2021 pga pandemi. Minskade verksamhetsintäkter möts i stort av 

motsvarande kostnadsbesparingar. Årets kassa har fyllts på med sponsringsmedel om 3 

mkr, permitteringsbidrag om 4,6 mkr samt extra statsanslag om 25 mkr vilket resulterar i 

att årets kassaflöde blir 44,6 mkr. Merparten av dessa balanserade medel kommer att 

nyttjas under 2021. 

 

 

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017

Balansomslutning 178 365 761 115 838 408 103 361 402 104 679 026

Statsanslag 61 192 000 49 068 000 48 323 000 47 900 000

Övriga verksamhetsintäkter 40 548 447 69 592 547 59 274 321 53 360 691

Summa verksamhetsintäkter 101 740 447 118 660 547 107 597 321 101 260 691

Verksamhetskostnader -85 835 045 -117 790 499 -104 533 126 -98 882 428

Årets resultat 15 035 245 72 589 2 365 810 1 710 629

Antal besökare 148 249 387 697 323 399 314 666

Definitioner: se not 17

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar

med tillhörande noter.
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Resultaträkning

Belopp i kr Not 2020 2019

Verksamhetsintäkter

Bidrag 2 13 577 806 12 122 525

Statsanslag 61 192 000 49 068 000

Nettoomsättning 3 26 970 641 57 470 022

Summa verksamhetsintäkter 101 740 447 118 660 547

Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader 5 -27 142 499 -55 357 141

Personalkostnader 4 -49 586 800 -54 065 270

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar 6, 8 -9 105 746 -8 368 088

Summa verksamhetskostnader -85 835 045 -117 790 499

Verksamhetsresultat 15 905 402 870 048

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter – 740

Räntekostnader och liknande resultatposter -870 157 -798 199

Resultat efter finansiella poster 15 035 245 72 589

Resultat före skatt 15 035 245 72 589

Skatt på årets resultat – –

Årets resultat 15 035 245 72 589
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 71 087 391 75 054 375

Samlingar 7 2 000 000 2 000 000

Inventarier, verktyg och installationer 8 10 113 440 10 217 893

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar 9 26 325 724 3 864 995

109 526 555 91 137 263

Summa anläggningstillgångar 109 526 555 91 137 263

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 10 656 033 638 707

656 033 638 707

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 012 149 10 178 131

Övriga fordringar 18 959 548 707

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 955 207 1 766 818

11 986 315 12 493 656

Kassa och bank

Kassa och bank 15 56 196 857 11 568 782

56 196 857 11 568 782

Summa omsättningstillgångar 68 839 205 24 701 145

SUMMA TILLGÅNGAR 178 365 761 115 838 408

Balansräkning 

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital/donationskapital 2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 27 774 677 27 702 088

Årets resultat 15 035 245 72 589

42 809 922 27 774 677

44 809 922 29 774 677

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 12 38 549 500 38 862 000

38 549 500 38 862 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 12 4 038 500 4 968 000

Leverantörsskulder 6 373 848 7 970 807

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 13 72 899 598 23 115 542

Övriga skulder 1 845 598 1 066 876

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 9 848 795 10 080 506

95 006 339 47 201 731

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 178 365 761 115 838 408
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Kassaflödesanalys

Belopp i kr 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 15 035 245 72 589

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 9 105 746 8 368 088

24 140 991 8 440 677

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 24 140 991 8 440 677

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -17 325 -69 161

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 507 339 -8 782 008

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 48 734 108 17 372 416

Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 365 113 16 961 924

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 495 038 -5 148 175

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 495 038 -5 148 175

Amortering av lån -1 242 000 -4 968 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 242 000 -4 968 000

Årets kassaflöde 44 628 075 6 845 749

Likvida medel vid årets början 11 568 782 4 723 033

Likvida medel vid årets slut 15 56 196 857 11 568 782
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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.



  

70 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Not 2 Bidrag

2020 2019

Erhållna bidrag 13 577 806 12 122 525

Bidrag som redovisats som intäkt 2020 2019

Insamlade medel:

Stiftelser/fonder 6 664 589 8 497 080

Företag/föreningar 757 341 2 407 315

Summa insamlade medel 7 421 930 10 904 395

Offentliga bidrag:

Statliga 5 893 782 826 161

Arbetsmarknadsstöd 262 094 391 969

Summa offentliga bidrag 6 155 876 1 218 130

Summa bidrag 13 577 806 12 122 525

Not 3 Nettoomsättning per verksamhetsgren

2020 2019

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Entreávgifter 13 487 373 32 111 106

Publik verksamhet 1 574 562 4 049 611

Hyror 8 341 678 8 202 797

Butiksförsäljning 2 355 439 5 578 140

Eventintäkter 761 732 6 380 242

Sponsringsintäkt 449 857 1 148 126

26 970 641 57 470 022
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav

2020 män 2019 män

Sverige 69 44% 81 46%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2020-12-31 2019-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 50% 50%

Övriga ledande befattningshavare 50% 53%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2020 2019

Löner och ersättningar 33 648 923 35 682 140

Sociala kostnader 14 914 500 16 990 646

(varav pensionskostnad) (4 145 190) (4 640 038)

Övriga personalkostnader 1 023 377 1 392 489

Tot personalkostnader 49 586 800 54 065 275

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga

anställda

2020 2019

Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga

museidirek tör anställda museidirek tör anställda

Löner och andra ersättningar 1 325 008 32 323 915 1 284 336 34 397 804

Av stiftelsens pensionskostnader avser 163 191 kr (142 927 kr) gruppen styrelse och

museidirektör. Den 5 oktober 2015 anställdes Peter Skogh som museidirektör och anställningen

gäller tillsvidare enligt avtal mellan Tekniska museet och Skogh. Avtalet innebär att Skogh har en 

uppsägningstid på tolv månader och pension enligt statliga avtal. Pension inträder vid 65 år.

Not 5 Operationell leasing

Leasingavtal där museet är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2020-12-31 2019-12-31

uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 592 042 568 572

Mellan ett och fem år 605 408 662 545

1 197 450 1 231 117

2020 2019

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 703 589 869 073

Avgifter gällande externt magasin, kontorsinventarier och kassaterminaler. Avtalen löper på mellan 12 och                                                                                                  

48 månader.
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Not 6 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 132 694 395 126 457 205

Nyanskaffningar 1 633 796 444 957

Omföring från pågående nyanläggningar – 5 792 233

Vid årets slut 134 328 191 132 694 395

Netto anskaffningsvärde 134 328 191 132 694 395

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -57 640 021 -52 250 934

Årets avskrivning -5 600 779 -5 389 087

Vid årets slut -63 240 800 -57 640 021

Redovisat värde vid årets slut 71 087 391 75 054 375

Not 7 Samlingar

2020-12-31 2019-12-31

Redovisat värde vid årets slut 2 000 000 2 000 000

Det bokförda värdet är 2 000 000 kronor, vilket varit oförändrat sedan stiftelsens bildande. 

Försäkringsvärdet är dock avsevärt högre.

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 40 389 529 39 551 306

Nyanskaffningar 3 400 514 838 223

Vid årets slut 43 790 043 40 389 529

Netto anskaffningsvärde 43 790 043 40 389 529

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -30 171 635 -27 192 634

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -3 504 967 -2 979 001

Vid årets slut -33 676 602 -30 171 635

Redovisat värde vid årets slut 10 113 441 10 217 893
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Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 3 864 995 5 792 233

Investeringar 26 325 724 3 864 995

Omföring till Byggnader och Mark -3 864 995 -5 792 233

Redovisat värde vid årets slut 26 325 724 3 864 995

Not 10 Varulager m m

2020-12-31 2019-12-31

Färdiga varor och handelsvaror 656 033 638 707

656 033 638 707

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 21 250 20 980

Förutbetalda försäkringspremier 314 564 283 093

Upplupna intäkter 2 229 824 927 670

Övriga poster 389 569 535 075

2 955 207 1 766 818

Not 12 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen

Övriga skulder till kreditinstitut 38 549 500 38 862 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Övriga skulder till kreditinstitut 21 048 000 21 990 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 4 038 500 4 968 000

Väsentliga förutsättningar för SEB:s kreditgivning till Stiftelsen Tekniska museet är att staten utser

minst hälften av antalet styrelseledamöter samt ordföranden i stiftelsens styrelse samt att stiftelsen

framgent erhåller statliga bidrag till verksamheten.

Not 13 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade upplupna kostnader 7 156 765 5 803 540

Övriga upplupna kostnader 571 628 1 318 361

Förutbetalda hyror 2 120 402 1 958 605

Övriga förutbetalda intäkter – 1 000 000

Summa 9 848 795 10 080 506

I posten ingår skulder avseende bidrag från staten, stiftelser och föreningar med 72 899 598 kr (23 115 542 kr) 

vilka är hänförliga till pågående projekt. Bidragen intäktsförs i samband med att kostnaderna inkommer i 

projekten.
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Not 15 Likvida medel

2020-12-31 2019-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel 10 000 126 865

Banktillgodohavanden 56 186 857 11 441 917

56 196 857 11 568 782

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas till kassamedel.

- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 16 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2020 2019

Avskrivningar 9 105 746 8 368 088

9 105 746 8 368 088

Not 17 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar

Verksamhetsintäkter Summa intäkter

Verksamhetskostnader Totala kostnader exkl.finansiella poster

Årets resultat Enligt resultaträkning

Antal besökare Samtliga besökare till museet

Not 18 Händelser efter balansdagen

Pandemins fortsatta inverkan på verksamheten och de osäkerheter det medför beskrivs i förvaltningsberättelsen.
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