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Inledning 

Sammanfattande analys 

Det största och för museets framtid mest avgörande som hänt under 2017 är att bygget av museets 
nya hus i Nyköping. Arbetet går enligt tidplan och budget. Ett mycket gott samarbete mellan museet, 
byggherren FM-enheten inom landstinget och entreprenören NCC med konsulter och 
underentreprenörer har gjort att arbetet löpt på mycket bra och att de höga förväntningarna på 
huset kunnat uppfyllas. Det har krävt stora insatser från museets sida och har varit en viktig uppgift 
för flera medarbetare under året att delta i detta arbete med huset och dess utformning, inredning 
och utrustning. Inflyttning kommer att inledas i månadsskriftet februari/mars 2018 och invigning ske 
senhösten 2018.  

Under året har museets alla medarbetare varit engagerade i att planera för den nya verksamheten i 
huset, och lägga grunden för den verksamhet runt om i länet som de nya produktions- och 
arbetslokalerna möjliggör. Det har varit allt från att planera utställningar, berättande magasin och 
verksamheter, rensa och packa, delta i planering av inredning och utrustning, arbeta med 
kommunikation och publikarbete, och med fortsatt dokumentation och insamling. Ett antal 
projektgrupper har arbetat kring utställningsprojekt, berättande samlingar, pedagogiska verkstäder, 
inredning, värdskap och bemötande, särskild verksamhet för prioriterade grupperna barn och unga 
respektive äldre, vaktmästeri och teknik, kommunikation osv, osv. Ett nytt projekt kring 
Mathantverk, hållbar utveckling och lärande startades i samband med att beslut togs om att under 
en inledningsperiod driva den nya restaurangen i egen regi som en del av en verksamhetsgren kring 
mathantverk. 

Några av dessa projektgrupper inrymmer insamling och dokumentation och handlar således om en 
annan av huvuduppgifterna under 2017, nämligen att komplettera samlingarna med mindre väl 
representerade människor, berättelser, historiska skeenden och sociala sammanhang. Det sker i 
projektet Berättande samlingar där flera dokumentationsinsatser gjorts, liksom i projektet Flykt, 
migration, exil där dokumentation och intervjuer gjorts med såväl nyanlända och tidigare flyktingar 
som med personal och frivilligarbetare inom flyktingmottagandet. Det gäller även projektet En 
perfekt människa kring funktionsnedsattas villkor och projektet Att växa upp om barns villkor förr 
och nu. Även inom ramen för ett projekt om den plats Spelhagen där det nya museet ligger har 
insamling skett. I det fleråriga projektet Att synliggöra det osynliga kring immateriellt kulturarv inom 
slöjden är dokumentation av slöjdares kunskaper, och utprövandet av varierande metoder för 
dokumentation och bevarande, i fokus. 

Utvecklingen av samlingarna har även inkluderat fortsatt prioritering på samlingsförvaltningen i stort 
med fördjupad analys av samlingarna, ny- och omregistrering, nyfotografering, konservering, gallring 
och genomgångar samt förnyelse av arbetssätt och rutiner. Detta arbete har gått hand i hand dels 
med arbetet med de Berättande magasinen och dels med arbetet med att packa inför flytten. 

Arbetet inför det nya huset har också krävt fortsatt satsning på kompetensutveckling som rört 
samtliga medarbetare och inkluderat allt från konferenser och studieresor till fortbildningar 
arrangerade internt med såväl interna som externa handledare. 

Museets organisation har utvecklats genom skapandet av en enhet Konst med ansvar för museets 
verksamhet kring samtidskonst och konstfrämjande. Under början av 2018 organiseras också en ny 
enhet för Administrativ samordning. Båda enheterna har skapats inom nuvarande ram. Museet har 
fortsatt arbetet med att förenkla och förtydliga strukturen kring styrande dokument, rutiner och 
lathundar för att dels förbättra styrning och dels för att effektivisera och underlätta det dagliga 
arbetet.  

Under 2017 har självklart och nödvändigt en stor del av arbete och resurser allokerats till arbetet 
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med det nya huset och andra verksamheter har fått stå tillbaka. Det gäller samtliga 
verksamhetsgrenar av museet och syns också i något lägre besökssiffror. 2017 nådde museets 
verksamhet över 186 000 besökare och deltagare i hela länet och då är inte besökare till t ex 
Historien i Sörmland och annan utomhusverksamhet inräknad som når många men där det inte går 
att räkna antal. Inte heller webben igår i siffran.  

  

Medborgarperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och 
levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och 
delaktighet 

Åtagande 1:  

Sörmlands museum bidrar till att utveckla demokratin genom att arbeta med angelägna frågor och 
teman, ge perspektiv på nutiden och historien, främja reflektion och inspirera till debatt, 
engagemang och handling 

 

Åtagandet handlar om att utmana invanda föreställningar, nyansera angelägna ämnen och 
frågeställningar och ge perspektiv, såväl historiska som kulturella, på dagens samhälle och 
människors livsvillkor. Det är ett åtagande som värnar om demokratiska värden och mänskliga 
rättigheter. Åtagandet är av största betydelse i arbetet inför det nya huset och flera av projekten 
inför det har direkt relevans för åtagandet. 

I projektet Berättande samlingar analyseras museets samlingar - såväl föremålen som arkivmaterial 
och foton. Nya berättelser och människor lyfts fram och inte minst har ett stort arbete lagts ner på 
att hitta nya sammanhang i samlingarna. Det framgår då att de rymmer långt fler människor och 
berättelser än vad man alltid kan se utifrån den traditionella utformningen av samlingarna, och att 
museets material kan berätta om många olika människors livsvillkor och olika historiska skeenden. 
Att lyfta fram denna mångfald av människor och historier är en av de centrala delarna i arbetet med 
iordningsställandet av museets öppna och berättande magasin i det nya huset.  

Men inga samlingar är kompletta. Dels behöver det historiska materialet kompletteras och dels 
kräver levande museisamlingar att även insamling och dokumentation av nutidens människor och 
deras samhälle görs. Att ha levande museisamlingar och att bidra till att skiftande kulturmiljöer 
bevaras är ett av museernas viktigaste bidrag till att skapa förutsättningar för att människor idag och 
imorgon ska kunna få perspektiv på och förståelse för sin samtids villkor, för-givet-taganden, normer 
och samhällsskeenden. Under 2017 har Sörmlands museum fortsatt satsat på att komplettera och 
utveckla samlingarna kring migration och flyktingmottagande, kring funktionsnedsattas historia och 
kring barns skiftande villkor. Här har ett omfattande dokumentations-, intervju- och insamlingsarbete 
skett. Även mindre insamlingar och dokumentationer har gjorts i huvudsak inom ramen för projektet 
Berättande samlingar, bland annat kring eu-migranter som tigger i Sverige, kring raggare, kring 
transexuella, av en imams arbete och liv i Sverige idag och kring romer. En insamling kring 
hemmafruar och hemarbete under senare delen av 1900-talet har också inletts – en snart glömd 
kvinnohistoria som det är hög tid att dokumentera. Även äldres villkor och vardag idag har 
dokumenterats inom ramen för projektet Målgrupp Äldre vars huvuduppgift är att göra Sörmlands 
museum till ett äldrevänligt museum – mer om det nedan.  

Projektet ”En perfekt människa?” undersöker funktionsduglighet och normalitet. När är en människa 
funktionsduglig och när är hen inte det? Vad är funktionsduglighet och hur formas och förändras det 
i relation till olika tider, platser och samhällen. Genom att samla in berättelser kring människors 
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upplevelser av funktionsvariation undersöks människors förutsättningar för att leva och verka – idag, 
igår och imorgon. Med hjälp av de insamlade berättelserna kan vi vidga begreppet för hur en 
människa fungerar, främja reflektion och inspirera till engagemang och handling. Projektet En perfekt 
människa rymmer en omfattande insamling och dokumentation, där inte minst funktionsnedsattas 
egna röster och erfarenheter hörs liksom föräldrar till barn med funktonsnedsättning och olika 
professionella som arbetar med frågor kring funktionsvariation. Ett stort material med intervjuer, 
foton, föremål och arkivmaterial finns nu i museets samlingar vilket belyser funktionsnedsattas 
villkor och historia. Dokumentationer av olika kulturmiljöer med relevans för temat och för 
funktionsnedsattas historia har inletts. Genomgångar av olika arkiv och samlingar för att ytterligare 
lyfta denna del av vår gemensamma historia gjorts. Det värdefulla materialet från Karl Grunewald, en 
pionjär och centralgestalt inom området har utökats med ytterligare material skänkt av hans 
efterlevande. Projektet har under året även ägnat tid åt planering av utställning och pedagogik samt 
nätverksarbete för att bjuda in ännu fler till museet. Utställningen kommer även att rymma konst, i 
detta fall av konstnären Elba Wallin. Att arbeta genreöverskidande och föra in konsten i 
kulturhistoriska utställningar och tvärtom är en tydlig ambition på Sörmlands museum som nu 
alltmer börjar bli verklighet i flera projekt. 

Under året har även en insamling kring psykisk ohälsa idag gjorts för att komplettera utställningen 
Ont i själen och överallt som berättar om ett antal psykiskt sjuka på 1920-talet och hur det 
omhändertogs på hospitalet i Nyköping och på Sundby sjukhus i Strängnäs. Den ger möjlighet till 
reflektion kring dagens förhållningssätt kring psykisk sjukdom såväl genom igenkänning och empati 
som genom att visa alternativa sätt att tänka och göra, alltså både genom det lika och det olika. 
Utställningen kompletteras med programverksamhet och med ett pedagogiskt program för 
högstadium och gymnasium. Utställningen och projektet har rönt stor uppmärksamhet och kommer 
att i omarbetat form också vara en av invigningsutställningarna. Under året har utställningen visats 
på två platser dels på Mentalvårdsmuseet i Säter i Västmanland och dels på Koordinaten i Oxelösund. 

Ett annat av invigningsprojekten handlar om barns villkor, liv och känslor. Projektet kallas Växa upp 
och utgår från FN:s barnkonvention. Det blir en utställning i det nya huset och ett stort 
dokumentationsmaterial. Bland annat har ett stort antal intervjuer med barn gjorts liksom en 
dokumentation av barns vardag idag. En film på temat har tagits fram, dels till utställningen men 
också som ett sätt att sprida kännedom om projektet och museets material kring barn. Utställningen 
är också en start på fortsatt insamling och dokumentation och fortsatt fokus på att på olika sätt lyfta 
barns och ungas villkor och historia. Att växa upp handlar om barns uppväxt och villkor idag och 
genom historien, i Sörmland och över hela världen. Om barns rättigheter och möjligheter, om hur de 
har förändrats och kan förändras. Röster och berättelser från museets samlingar vävs ihop till en 
berättelse hur det kan vara att vara barn. Om utanförskap, mobbning och fattigdom. Om vänskap, 
trygghet och om rosa sockervadd. Konstnären Niki Lindroth von Bahr kommer att skapa konstverk 
med inspiration från museets insamlade berättelser och föremål.  

Tre av museets projekt under 2016 har kretsat kring frågor om integration och flyktingmottagande. I 
det större projektet Flykt, migration, exil har huvuddelen av arbetet även under detta år varit att 
brett dokumentera flyktingarnas villkor och berättelser liksom hur mottagandet i det svenska 
samhället går till, både inom den offentliga sfären som inom frivilligsamhället. Ett stort antal 
intervjuer med dels flyktingar och dels olika aktörer engagerade i flyktingmottagandet har gjorts 
främst i Flen, Nyköping, Eskilstuna och Oxelösund. Intervjuer har även gjorts på andra språk än 
svenska som t ex arabiska och engelska. Sammanlagt finns nu över åttio intervjuer med kopplingar till 
flykt, migration och exil genomförda under de senaste åren samt ett stort material från tidigare 
insamlingar för cirka tio år sedan. Även föremål och fotografier från personer som är nyanlända har 
samlats in. Även ett unikt stort arkivmaterial har skänkts till museet av personer som arbetat aktivt 
och ideellt med flyktingar. Arbetet i Flen har inneburit att museet följt upp en tidigare gjord 
dokumentation på orten. Därmed kan museets material också berätta om hur det svenska samhället 
förändrats under det senaste decenniet, inte minst när det gäller frågor kring flyktingar och 
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integration. Arbetet i projektet har också fokuserat på dels en bokproduktion kring 
flyktingmottagande i Flen idag och för cirka tio år sedan och dels på två kommande utställningar i det 
nya huset, en till invigningen och en senare.  

Många av de frågeställningar som belyses i projektet kring migration, exil och flykt finns också med i 
projektet Lenke Rothman: Att ihopfoga den sönderfallande världen. Konstnären Lenke Rothman kom 
till Sverige efter 2:a världskriget efter att ha suttit i koncentrationsläger och förlorat större delen av 
sin familj. Utifrån sina erfarenheter som judinna, som barn i krig och under vedervärdiga 
förhållanden och av både fysiska och psykiska trauman, och av att försöka läka och skapa ny tilltro till 
livet, har hon skapat en på samma gång allmängiltig och högst personlig konst. Lenke Rothman finns 
inte längre i livet men hennes familj ställer ett stort material till museets förfogande till den 
utställning som skapas till invigningen samt till en lite mindre utställning som Sörmlands museum 
producerar för Forum för levande historia. I anslutning till den större utställningen kommer även 
några samtida konstnärer att bidra med verk som går i dialog med Rothmans. 

Ytterligare ett projekt rör integration och flyktingmottagande - projektet Kulturarv och språk. 
Grundtanken är att slöjd och hantverk, d v s handens arbete, är universella företeelser kring vilka det 
är lätt för människor att mötas över språk- och kulturgränser. I projektet ligger fokus på 
språkutveckling och integration. Verksamheten har bedrivits i hela länet men har på grund av allt 
arbete med flytt och planering inför nya huset har den varit mer begränsat under 2017.  Ett flertal 
aktiviteter har dock genomförts som t ex samarbete med Nyköpings folkhögskola kring trädgård, 
odlande och slöjd för nyanlända, särskilda slöjdträffar för ungdomar både i Eskilstuna och Nyköping 
och varierande workshops i Skiftinge i Eskilstuna, i Gnesta och Nyköping. Inom projektet har även en 
del intervjuer gjorts i anslutning till andra projekt inom museet. 

I ett projekt kring den finska minoritetens historia i Sörmland har det dels handlat om att samla in 
material kring denna i länet så stora och viktiga grupp och se till att deras historia och berättelser 
finns med i museets samlingar. Dels har ambitionen varit att ge gruppens äldre ett verktyg till 
minnesträning och upplevelser genom en minnesutställning kring deras historia. Projektet har av 
olika skäl försenats men avslutas under början av 2018. 

Två stadshistoriska utställningar om Nyköping planeras som en del av uppfyllandet av avtalet med 
Nyköpings kommun. Båda dessa, den ena i Kungstornet på Nyköpingshus och den andra i museets 
nya hus, handlar om människor och historier som mer sällan lyfts fram i stadshistoriska 
sammanhang. Arbetet med den sistnämnda utställningen och de pedagogiska program den ska 
kompletteras med har inletts. Under 2017 invigdes utställingen Fångar och korrektionshjon i 
Kungstornet. Den berättar om ett sextiotal människor, vuxna män och kvinnor men också barn som 
på olika sätt dömts för olika brott och avvikelser – allt från mord och misshandel till lösdriveri, tiggeri 
och allmän misskötsel – antingen till fängelse eller till att tas in i länets arbetshus. Den handlar t ex 
om Brita och Anna Greta Jansdotter, två systrar vars mamma "så litet vårdar sina moderliga plikter" 
att de behöver "avvänjas från lättja och oduglighet samt vänjas vid arbete och gagnelig 
sysselsättning". Om Jan Erik Sundström som är föräldralös, "mindre vetande" och har "en allt sedan 
barndomen inrotad lättja och ifrån den inbillningen han av andra fått att han icke vore användbar till 
vad nyttigt och gott är". Och om Stina Cajsa Ersdotter som enligt överheten är "liderlig och 
oordentlig" och om Brita Christina Landelius som fött ett oäkta barn och är lösdrivande. Alla sätts de 
på arbetshuset, också kallat korrektionsanstalten, på Nyköpingshus. Alldeles i närheten ligger 
länsfängelset där tjuvar, passlösa, fyllbultar, mördare och våldsamma blandas med kvinnor som sålt 
brännvin olagligt, ynglingar som rymt från det militära, människor som förtalat och haft "otidigt 
uppförande" och en som sålt rutten fisk. Alla dessa människor kan man möta i den nya utställningen 
om disciplinering och straff, makt och vanmakt vid början och mitten av 1800-talet. 

Projekten Koll på kläder, Älskas .. ätas, Friherrinnan  åt inga bananer och Hållbart hemma har fokus 
på hållbar utveckling, liksom det nystartade projektet Mathantverk, hållbar utveckling och lärande. 
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Även för de pedagogiska verkstäderna i nya huset blir temat hållbarhet viktigt. Att det nya huset i sig 
är miljösmart och hållbart är en annan viktig aspekt på åtagandet och museet. 

Koll på kläder tar upp frågor kring det nutida masskonsumerande samhällets produktion och 
konsumtion av kläder i ett globalt och historiskt perspektiv och hur detta får konsekvenser för hållbar 
utveckling, såväl sett ur sociala som ur ekologiska synvinklar. Projektet rymmer en 
vandringsutställning som visats på flera platser under ett par år. Under 2017 visades den på Örebro 
läns museum som också utnyttjade Sörmlands museums pedagogiska program samt hade 
programverksamhet kring temat. Koll på kläder har varit ett flerårigt där även samtidsdokumentation 
och forskning ingår. Under året avslutade projektet förutom kring fortsatta forskningssamarbeten i 
mindre skala.  

Utställningen Älskas ...  ätas som visas på Nynäs slott och även kompletteras med viss pedagogik för 
barn och unga, handlar om hur vi idag tar hand om våra husdjur, både de vi mest har för att 
producera mat och de vi mest har som sällskap. En ambition med utställning och program är att bidra 
till reflektion och kanske ställningstaganden kring hur man kan och vill behandla våra djur. En annan 
är just att väcka tankar kring sambanden mellan hur vi behandlar djuren och hur vår samtida 
produktion och konsumtion av mat inte bara påverkar dessa produktionsdjurs liv utan i förlängningen 
alla varelser på jorden genom effekterna på klimat och miljö. Utställningen Friherrinnan hade inga 
bananer tar upp närliggande frågeställningar kring produktion och konsumtion av mat. Den berättar 
om en förvånansvärt aktuell mathållning på Nynäs för ungefär hundra år sedan och ställer det mot 
dagens situation. På så sätt blixtbelyses dagsaktuella frågor kring överkonsumtion, resursslöseri och 
matsvinn, lokalproducerat och närodlat, mat utan tillsatser och kretsloppsanpassad matproduktion. 

Närliggande teman kommer också fram i projektet Hållbart hemma som under året inrymt 
utställning och programverksamhet likaledes på Nynäs slott. Här har intresset riktats mot hur vi 
skapar och bygger våra hem på så klimatsmart och hållbart sätt som möjligt både genom att göra 
mera själva, återanvända och laga och genom att välja material och tekniker som är hållbara. 
Projektet har också visat hur äldre tekniker och material ofta just kan bidra till minskat resursslöseri 
och klimatnegativ påverkan.  

Under 2017 inleddes arbetet med projektet Mathantverk, hållbar utveckling och lärande. Beslut togs 
i landstingstyrelsen att ge Sörmlands museum, i samarbete med Sörmlands Naturbruk, möjlighet att 
testa en ny verksamhetsgren kring mathantverk med den nya restaurangen på museet men även 
med Nynäsrestaurangen som nav. Med kompletteringar av ytterligare professionell kunskap inom 
restaurang och kök finns genom den samlade kompetensen inom Sörmlands museum med historia, 
slöjd och konst och inom Sörmlands Naturbruk med råvaruproduktion och pedagogik goda 
förutsättningar att inom ramen för nuvarande verksamheter utveckla en sådan verksamhetsgren 
med ledord som hållbarhet, regional utveckling, hälsa, livskvalitet och delaktighet. Den planerade 
verksamheten knyter nära an till flera åtaganden och mål liksom till landstingets arbete kring FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 inom alla de tre perspektiven klimat, ekonomi och social 
sammanhållning. Fokus ska ligga på mathantverk från jord till bord och åter till jord och med 
betoning på hållbarhet, hälsa, skapande och kunskapsförmedling för och med många människor. Det 
är således en utåtriktad verksamhet där människors aktiva lärande och skapande är centralt. 
Sörmlands Naturbruk med Ökna och Nynäs har råvaruproduktion med trädgård, odling, djurhållning 
och viltförvaltning samt kunskapsförmedling kring dessa områden och bred kunskap och erfarenhet 
kring ekologisk produktion. Sörmlands museum har stora samlingar där mathantverk och äldre 
mathållning kan belysas, har gett ut flera matböcker och har producerat flera utställningar på temat 
samt har omfattande verksamhet inom närliggande områden som kulturmiljö och slöjd. Tillsammans 
driver Sörmlands museum och Sörmlands Naturbruk verksamhet på Nynäs slott med koppling till 
temat, som de båda utställningarna ”Älskas … ätas” och ”Friherrinnan åt inga bananer”.  
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Även projektet Att synliggöra det osynliga med fokus på immateriellt kulturarv och slöjd har relevans 
för åtagandet.  Att trygga ett immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk ger både perspektiv på 
nutiden och historien och sätter fingret på vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Vilken kunskap som 
är värd att bevara? Vad händer om kunskaper att använda sina händer faller i glömska? Påverkar det 
oss på andra sätt? Vårt intellekt? Vår förmåga att lösa problem? Vårt beroende att konsumera etc? 
Det är några av de frågor projektet vill sätta fingret på.  

På museets hemsida är ambitionen att ta upp dagsaktuella teman genom att lyfta berättelser och 
bilder som ger kulturhistoriska perspektiv på samtiden. Även om verksamheten Historien i Sörmland 
inte på samma direkta sätt tar upp dagsaktuella frågor så belyses i dagens samhälle viktiga teman 
genom de historier som skildras där. Ett exempel är projektet i Strängnäs som rör religion och 
samhälle, ett i dagens värld oerhört viktigt ämne.  

Museets bidrag till åtagandet rör också engagemanget i samhällsplanering genom museets 
verksamhet kring byggnadsvård och kulturmiljö.  

  

Åtagande 2 

Sörmlands museum bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region 

 

En del av Sörmlands museums arbete kring hållbar utveckling har redan berörts under föregående 
åtagande. En levande och hållbar region med god livsmiljö förutsätter tillgång till en levande historia, 
använda och bevarade kulturmiljöer och ett mångfacetterat och rikt kulturarv. Museets verksamhet 
för kulturmiljöer är därför centralt för uppfyllandet av åtagandet. Här ligger fokus dels på att bidra 
med utredningar, inventeringar, kulturmiljöanalyser, rådgivning och synpunkter till stöd för 
kommuner och länsstyrelsen. Lika viktigt för museet är att bidra med råd och kunskap till 
fastighetsägare av olika slag, liksom till en bredare allmänhet. Därför arbetar museet utåtriktat mot 
medborgarna med visningar, föreläsningar, kurser och andra program. Under 2017 har kurserna haft 
ett tydligt hållbarhet- och miljöfokus och handlat om sådant som rör hemmiljö och bostad. Kurser 
har hållits kring tapeter och dekorationsmåleri, lergolv och lerklining, skorstenar och eldning, 
timmerlagning, murning och putsning, fönsterrenovering mm.  Genom bland annat 
kursverksamheten får människor kunskaper om hur de själva kan bidra till att bevara och utveckla en 
hållbar och god livsmiljö och hur användning av naturmaterial och lokalt producerade råvaror och 
material bidrar till en hållbar utveckling. Under 2017 har verksamheten varit mindre än vanligt 
eftersom arbetet inför det nya huset krävt stora insatser och varit prioriterat. 

Mycket av kulturmiljöarbetet handlar ju om något så enkelt som att det är mer hållbart att bevara 
redan existerande hus och miljöer med stora värden än att riva och bygga nytt. Här går vikten av 
resursutnyttjande hand i hand med betydelsen av att vi både idag och i framtiden ska kunna få 
perspektiv på vår samtid och våra livsvillkor genom ett mångsidigt kulturarv. Här förenas museets 
arbete med kulturmiljöer och byggnadsvård med museets arbete med samlingar, insamling och 
dokumentation. Mer om museets samlingar och samlingsförvaltning under andra åtaganden. 

Hållbar utveckling är också ett viktigt tema för museets hemslöjdsverksamhet. Den inledda större 
satsningen på immateriellt kulturarv genom projektet Att synliggöra det osynliga har beskrivits under 
tidigare åtagande. Satsningen på projektet Hållbart hemma har också redan nämnts under tidigare 
åtagande, liksom arbetet kring integration som ju också är en aspekt på en levande region. En annan 
del av hemslöjdsverksamhetens bidrag till åtagandet är den omfattande kursverksamheten. 
Hemslöjdskurserna omfattar olika material och tekniker, och erbjuder både grundläggande kunskap 
och fördjupning inom olika områden. Genom att delta i en kurs får deltagaren möjlighet att utveckla 
sitt personliga skapande och fördjupa sin verktygs- och materialkunskap för att sedan kunna fortsätta 
slöjda på egen hand eller tillsammans med andra. Kurserna hålls på olika platser i länet. Särskilt finns 
ambitionen att locka unga människor, vilket bland annat gynnas genom rabatter på kursavgifterna 
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för barn och unga. Under året har kurser hållits i nålbindning, smide, slipa eggverktyg, tälja 
tillsammans barn och vuxna, tälja skedar, möbeltapetsering, spinna ull på spinnrock samt 
skärsvarvning. Även denna kursverksamhet har varit något mindre än vanligt på grund av arbetet 
med det nya huset och inte minst med de pedagogiska verkstäderna i det. Under året har museet 
också erbjudit kurser speciellt riktade till slöjdlärare med stöd från Folkskollärare G. Pettersons fond.  
Tälj- och Textilakademierna är nätverk för förkovran, kunskap och inspiration inom respektive 
slöjdområde. Även dessa bidrar till att många slöjd- och hantverkstekniker hålls levande och att 
kunskapen delas och överförs människor emellan. Nätverket medför också till att människor från 
hela Sörmland möts och nya kontaktnät uppstår.  

Museets uppdrag att, genom hemslöjdsverksamheten, stödja näringsverksamheten för småskaliga 
företagare inom slöjd och konsthantverk är en viktig del i att arbeta för en levande region och 
regional utveckling. Projektet Hållbart hemma liksom museets butik har stöttat regionala slöjdare 
och hantverkare. Det är också en grundidé i museets unika butikskoncept. Genom att bjuda in 
slöjdare, formgivare, konstnärer och hantverkarer till museets samlingar och be dem skapa nytt med 
dem som inspiration bidrar museibutiken både till att samlingarna används och till att stödja kreativa 
näringar. Under året har ett antal nya produkter tagits fram, webbförsäljningen utökats och stort 
arbete lagts ner på att utforma den nya butiken i det nya huset. Även genom butikens försäljning av 
sömnadsbeskrivningar och material till folkdräkterna från Vingåker och Österåker hålls kunskapen 
levande om ett unikt kulturarv. Tillverkningen av dräktens olika material och delar sysselsätter en 
stor mängd professionella småskaliga hantverkare och näringsidkare både inom och utanför länet.  

Samma syfte har ett projekt som museet arbetat med sedan 2014 Kulturella och kreativa händer i 
Mälardalen. Projektet är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Stockholms, Sörmlands, 
Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Under den egentliga projektperioden gjordes bl. a. en enkät 
som gick ut till slöjdare, konshantverkare, kulturhantverkare och konstnärer där bl a deras behov av 
kompetensutveckling kartlades. Enkäten följdes upp av dialogseminarier med de svarande i varje län. 
Ett ämne som många önskade fördjupa sig i var webbaserad försäljning och att marknadsföra sig mer 
via sociala medier. Projektet avslutades officiellt i början av 2016 men på grund av en god ekonomi 
genomfördes ett seminarium i Uppsala i maj 2017 på temat Sätta pris och ta betalt.  

En ambition i projektet Mathantverk, hållbar utveckling och lärande är att även bidra till regional 
utveckling och inte minst till landsbygdsutveckling genom att anlita lokala producenter och 
leverantörer. Att arbeta med ekologiska och närodlade råvaror och att anlita lokala aktörer är en 
viktig del av projektet, liksom att i alla led arbeta med miljö och hållbarhet i fokus. 

Länskonstkonsulenten inom den regionala konstverksamheten arbetar bland annat med att stödja 
lokala konstnärer. Med samtidskonsten och dess olika uttryck uppstår också nya behov av vilken typ 
av lokaler som behövs för att presentera konst på. Även i vilken kontext och under andra 
förutsättningar än den institutionella vita kuben. Under året har konstenheten gett i uppdrag till 
Ossian Eckermann att göra en sådan undersökning och resultatet ska ligga till grund för en enklare 
manual som kan distribueras som en pdf via hemsidan. Det gör den tillgänglig för alla som har behov 
av den. I den konstfrämjande rollen har konstkonsulenten även haft möten med enskilda konstnärer i 
deras ateljéer, samlat in information om utsmyckningsmöjligheter, stipendier och open calls till olika 
utställningar och sammanställt det i ett antal utskick under året samt gett råd till konstnärer, 
konsthallar. Konstkonsulenten har även fortsatt planera för en hemsida för länskonsten och en eller 
flera podcast med tonvikt på konst. 

 Årets Konstdygn, ett interregionalt samarbete mellan konsulentverksamheterna i Västmanland, 
Örebro, Uppsala och Sörmland, genomfördes i år i Örebro. Och temat var Att berätta om platser och 
historia med konst. Dygnet syftar till att vara en inspirationskälla för konstens alla aktörer; 
arrangörer, konstnärer, pedagoger, skribenter, curatorer o s v. Det består av både föreläsningar och 
workshops. Dygnet ger också stora möjligheter för deltagarna att nätverka och skapa förutsättningar 
för framtida samverkan.  
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Förutom att planera för att Sörmlands museums nya hus blir en viktig mötesplats och ett välbesökt 
besöksmål arbetar museet med två större besöksmål där den egna verksamheten är omfattande. Det 
är dels Kungstornet på Nyköpingshus där museet har flera utställningar och håller öppet enligt avtal 
med Nyköpings kommun. Under året har utställningarna hållits öppet och utställningarna där visats 
alla söndagar samt dagligen under sommarmånaderna. Tornet är fortsatt välbesökt. Under 
sommarmånaderna kompletteras verksamheten med stadsvandringar. Till våren 2017 invigdes, som 
nämnts under tidigare åtagande, en utställningen Fångar och korrektionshjon. En ny familjevisning 
togs fram, Guldmakerens hemlighet, och blev snabbt populär. De bokade visningarna av 
utställningarna i Kungstornet och av Nyköpingshus är fortsatt efterfrågade både av skolor och av 
andra grupper. 

Det andra, alltmer utvecklade och välbesökta, besöksmålet är Nynäs slott där museet arbetar nära 
tillsammans med Sörmlands Naturbruk. Museet ansvarar för marknadsföring, värdar och guider samt 
utställningar som Älskas … ätas, Hållbart hemma, Friherrinnan åt inga bananer och 
utomhusutställningen om godset som livsmiljö förr och nu. På Nynäs finns under sommaren även 
museets butik vilket också bidragit till platsens utveckling som besöksmål.  

Inom verksamheten Historien i Sörmland berättar museet om ett stort antal platser runt om i länet 
med utgångspunkt från olika teman. Idag finns de röda skyltarna som skapar utomhusutställningarna 
på 13 orter på sammanlagt flera hundra olika skyltplatser. På olika orter skildras bland annat teman 
som kropp och kläder, religion och samhälle, staden och stadens liv, sjöfart, turism och fritid, 
infrastuktur, godsmiljö och bruksmiljö. Varje plats har ett tema. Under 2017 slutfördes en förnyelse 
av Historien i Sörmlands i Katrineholm på temat fabriksfolk och folkhem om industrisamhället och 
1900-talets välfärdssamhälle. Dessutom har ett antal mindre åtgärder som nya engelska texter och 
QR-koder på flera platser gjorts, förutom sedvanligt översyn i samverkan med lokala föreningar. 
Historien i Sörmland är ett sätt att diskutera och förmedla kunskap kring olika teman men också ett 
sätt att lyfta och berätta om varierande och intressanta kulturmiljöer i länet.  

Sörmlands museums nya hus är förstås också ett besöksmål med betydelse för hela regionen. Att få 
iordning huset och verksamheten i det har varit hela museets prioritet nummer ett under 2017. Alla 
medarbetare har arbetat inom olika projekt för att skapa en attraktiv, intressant, spännande, 
inbjudande och rolig mötesplats full av program och pedagogik, berättande samlingar och 
utställningar, restaurang och butik och med ett stort utomhustorg. Det nya museet ska vara en 
mångsidig mötesplats för många människor, olika berättelser och perspektiv och fyllt av spännande 
aktiviteter. Här möts människor i historia, nutid och framtid. Här finns plats för upplevelse och 
inlevelse, för engagemang och vidgade vyer, för spänning och rofylldhet, för skapande och en stilla 
kopp kaffe. Ett tillgängligt hus där många kan mötas, göra, delta och umgås. Ett hus där det alltid 
händer mycket. Arbetet är stort och omfattande och det är med stort engagemang som museets 
medarbetare och samarbetspartners tagit sig an uppgiften.  

 

Åtagande 3: 

Sörmlands museum finns på många olika platser och arenor, möter människor i hela länet, bjuder 
in till delaktighet och bidrar till god tillgänglighet till kultur och bildning 
 

Under året har Sörmlands museum fortsatt haft varierad verksamhet i länets alla länets kommuner, 
men i mindre utstäckning än normalt eftersom arbetet med det nya huset med nödvändighet 
prioriterats.  Museet har eftersträvat att informationen om museets olika aktiviteter och 
verksamheter har nått ut till många olika människor, kunna hittats på många olika platser, såväl 
analoga som digitala, och varit begriplig för människor med olika föruts6ättningar. Kommunikationen 
har i större utsträckning än tidigare översatts till andra språk än svenska, engelska och tyska. Numera 
översätts trycksaker, annonser även till somali och arabiska för att öka tillgängligheten för en större 
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publik. Genom ett särskilt avtal med Nyköpings kommun om verksamhet på Nyköpingshus och 
stadsvandringar - och därmed sammanhängande kommunalt driftsbidrag - samt genom att Nynäs 
slott som drivs av Kultur & Utbildning ligger i Nyköpings kommun finns fortfarande en viss övervikt i 
Nyköping. Det uppvägs av att museets omfattande dokumentations- och insamlingsverksamhet 
liksom kurs- och programverksamhet skett runt om i länet, både i städer och på landsbygden (ofta i 
väl bevarade och intressant kulturmiljöer), att studielådor för skolan och minnesutställningar för 
äldrevården används och visas överallt och av att kulturmiljöarbetet når till fastighetsägare, 
kommuner och intresserad allmänhet runt om i länet. En viktig del för uppfyllandet av målet att 
finnas i hela Sörmland är Historien i Sörmland med utomhusutställningar med de röda väl synliga 
skyltarna som finns i alla kommuner utom en, i flera kommuner med flera projekt. Genom att 
Historien i Sörmland i sin helhet också finns presenterad på museets hemsida är projektet även 
tillgängligt för de som inte själva kan eller vill resa till de olika orterna. 
Även om fokus legat på arbetet med det nya huset har flera av invigningsprojekten arbetat runt om i 
hela länet, inte minst med insamling och dokumentation. Det gäller i största grad de stora projekten 
Flykt, migration, exil, En perfekt människa, Växa upp, Berättande samlingar, Att synliggöra det 
osynliga men också mindre projekt som insamlingen av material om den finska minoriteten och 
dokumentationen kring äldres villkor i Sörmland idag.  Material till dessa projekt kommer från hela 
Sörmland. 

Alla dessa projekt bjuder också in till delaktighet, vilket torde ha framgått av tidigare presentationer 
under tidigare åtaganden. De har alla som ambition att få med människor från olika miljöer och med 
olika erfarenheter och museet bjuder aktivt in människor till att dels bidra till samlingarna med egna 
berättelser och minnen eller bli intervjuade och dels till att påverka museets verksamhet t ex genom 
att delta i referensgrupper och fokusgrupper. 

Som en del av den regionala konstverksamheten och samarbetet med kommunerna i länet 
genomfördes för andra gången ljudkonstfestivalen Sound of Sörmland i åtta kommuner med nio 
inbjudna konstnärer. Festivalen ska dels lyfta en konstform som annars inte får stort utrymme på 
samtidskonstscenen samt att tillgängliggöra konst på platser där du vanligtvis inte möter 
samtidskonst. Deltagande konstnärer i år var; Magnus Wassborg, Jonas Gazell, Gideonsson/Londré, 
Åsa Stjerna, Mari Kretz, Linda Tedsdotter, Mikael Ericsson, Anders Rönnlund och Kajsa Magnarsson. 
Verken bestod av en variation med rena ljudverk, fysiska verk som framkallade ljud eller en 
kombination av ett fysiskt verk som återspelade ett ljud. Verken var placerade både inomhus och 
utomhus med målet att vara på nya annorlunda platser för samtidskonst. 

En utveckling av ljudkonstfestivalen var det här året samarbetet mellan Bob hund och den danska 
konstnären Sören Behncke. Idéen var att låta två konstarter mötas och utveckla ett nytt verk 
tillsammans. Tanken var både att försöka nå en ny publik som annars kanske inte möter samtidskonst 
i form av bob hunds fans samt att lyfta arrangemanget och sprida kunskapen om festivalen mer 
nationellt. Det resulterade i verket Bob hund vs. Papfar. Ett verk som besökaren kunde interagera 
med. Sex förstorade vägkoner i papp som vart och ett innehöll ett instrument. Antingen kunde 
besökaren lyssna på dem separat och ana processen bakom att arrangera en låt. Eller så kunde man 
placera sig så att man upplevde helheten. Förutom att verket visades under Sound of Sörmland på 
biblioteken i Eskilstuna, Nyköping och Gnesta har det också visats på Heartland festivalen i Danmark, 
Gainsville festivalen i Sverige, Mejeriet Lund, Kulturhuset Stockholm och nu senast på Malmö Live. 

För att sprida den sörmländska fotokonsten runt i länet har konstenheten även samarbetat med 
Oxelösunds kommun och deras sörmländska fotosalong och bidragit till att den kunnat synas på flera 
platser. Förutom på koordinaten i Oxelösund har den även visats på biblioteket i Gnesta och på 
Konstfrämjandet i Eskilstuna. 

Sörmlands museums samlingar har länge varit mycket tillgängliga och de kommer att bli ännu mer 
synliga och tillgängliga i det nya huset där de kommer att vara centralt belägna och i delvis 
uppglasade magasin. Museet har också en generös depositions- och utlåningsverksamhet. Under året 
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har dock tillgänglighet och utlåning begränsats med anledning av flytten till nya huset. Under 2017 
har arbetet med samlingarna inför flytten intensifierats, packningsarbetet fortsatt, översynen och 
analysen av samlingarna fördjupats och utvecklats liksom arbetet med att skapa de nya Berättande 
magasinen i det nya museet. Samtidigt har detta arbete medfört att samlingarna successivt blir mer 
och mer tillgängliga på webben och allt fler av museets föremål och berättelser presenteras på 
hemsidan och på andra webb-platser. 

Just webben är en allt viktigare arena för museet och ett omfattande utvecklingsarbete sker inom 
detta fält. Under året har museets nya hemsida lanserats och sedan vidareutvecklats, inte minst 
under rubriken Utforska där man både kan ta del av webbaserade utställningar och fördjupa sig i 
museets många olika berättelser och i samlingar på olika sätt. Museets Instagram-konto har fått 
alltfler besökare sedan kontot fått en tydlig inriktning som innebär att museet där kontinuerligt 
presenterar fotografier ur samlingarna och berättar om dem. Uppdatering och förnyelse av den 
publika delen av museets databas Sofie har också inneburit att det blivit allt lättare för publiken att 
botanisera bland museets föremål och fotografier. Ett motsvarande arbete för att tillgängliggöra 
arkivet har inletts. 

Intresset bland allmänhet, föreningar och andra aktörer för det nya museihuset har ökat avsevärt 
under 2017 och information om byggnaden i sig och museets kommande innehåll och verksamhet 
både i huset och i länet efterfrågas alltmer och presentationer har skett under hela året både lokalt, 
regionalt och nationellt. 

Kurserna inom byggnadsvård och slöjd, liksom slöjdakademierna, har en stor regional spridning, på 
många olika platser, som skolor, hembygdsgårdar, olika offentliga lokaler eller utomhus och för med 
sig möten och samarbeten med människor inom och utom länet. Kulturmiljöverksamheten verkar i 
länets samtliga kommuner. För museets del innebär rådgivningen kontinuerlig kontakt med 
länsinvånarna och ny kunskap om angelägna miljöer och objekt.  

Kraven på tillgänglighet - på alla sätt - till och i det nya museihuset är höga och under året har detta 
varit en viktig sak att bevaka och garantera under projektering och bygge. En checklista för 
tillgänglighet i utställningar har tagits fram och används i planeringen av utställningarna. 

Ett arbete har inletts för att skapa bättre förutsättningar för särskolan att arbeta med slöjd genom att 
ta fram metoder och redskap som kan underlätta slöjdande. Det arbetet gynnar även planeringen av 
de pedagogiska verkstäderna i det nya huset. Att göra de nya verkstäderna tillgängliga för människor 
med olika funktionsvariationer är en viktig arbetsuppgift. Under våren planerades och genomfördes 
tre träffar med slöjd för högstadieskolan Alphas särskoleklasser i Nyköping.  

 

Åtagande 4: 

 Sörmlands museums verksamhet håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad och präglas av 
mångsidighet, gräns- och genreöverskridande samt spets i innehåll, uttryck och form 

 

Även när det gäller kvalitetsutvecklingen har under året fokus legat på arbetet med det nya huset. 
Alla de projekten rymmer omfattande diskussioner kring varför, vad och hur, kring kvalitet och mål. 
Under 2017 har en del varit omvärldsbevakning, med studieresor, kompetensutveckling och sökande 
efter nya kunskaper både inom projektetens innehållsliga teman och kring olika sätt att arbeta med 
dem och/eller som museum och kulturinstitution. Särskilt har förstås de båda fokusområdena 
Inkludering/exkludering samt Hållbar utveckling varit aktuella att fördjupa kunskap kring, men även 
inom andra fält som t ex pedagogiskt arbete, ny teknik, värdskap och modern samlingsförvaltning. 

Inom det sistnämnda ligger Sörmlands museum långt framme och håller mycket hög kvalitet och 
utvecklingsarbetet kring Berättande samlingar har också fått mycket uppmärksamhet inom 
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branschen. De Berättande samlingarna blir en mycket central del i det nya huset och ambitionen är 
att skapa samlingar som har fokus på människor och berättelser och som är mer gestaltande och 
berättande än traditionella samlingar och magasin. Genom detta kvalitetshöjande och nyskapande 
arbete hoppas Sörmlands museum att göra samlingarna ännu mer användbara, relevanta och viktiga 
för många människor, ännu mer öppna upp deras potential att ge varierande perspektiv på dagens 
samhälle och livsvillkor, liksom på hur det kan vara att vara människa. 

En annan aspekt på det är att arbeta med ständigt levande samlingar som tillförs nytt material såväl 
genom riktade insamlingar och dokumentation som genom att uppmuntra människor till spontana 
bidrag. Även här ligger Sörmlands museum i framkant och flera av projekten har också fått 
uppmärksamhet nationellt och presenterats på olika konferenser och seminarier.   

Särskild metodutveckling inom ett viktigt, men inte så utvecklat område i Sverige, görs inom 
projektet Att synliggöra det osynliga där fokus ligger på immateriellt kulturarv inom slöjden och hur 
man på olika sätt kan dokumentera kunskap och teknik så att de bevaras och kan vidareutvecklas in i 
framtiden. Målet är att dokumentationerna ska vara metodutvecklande och till nytta för andra som 
vill göra liknande arbeten i framtiden. En ambition är att slöjd- och hantverksutövare på professionell 
nivå ska kunna fördjupa sin kunskap genom dokumentationerna. Vidare att synliggöra slöjd och 
hantverk, i utställningar, på internet samt i programverksamhet och därmed väcka intresse för eget 
utövande hos besökare och allmänhet, där unga är en viktig målgrupp. Projektet vill också synliggöra 
Unescos konvention för tryggandet av immateriellt kulturarv för en bredare grupp, inte minst 
slöjdare och hantverkare. Projektet kommer att fokusera på att utveckla metoder för att skapa så 
heltäckande dokumentationer som möjligt. De traditionella dokumentationsmetoder som avses är i 
bl. a film, stillbilder, intervjuer, ritningar och hel- eller halvfärdiga föremål. Vidare kommer vi att 
undersöka hur olika digitala tekniker som spelteknologi, Augmented Reality, 3D-digitalisering och 
Virtual Reality kan underlätta förmedlandet i syfte att ytterligare trygga slöjd- och 
hantverkskunskaper till framtiden.  

Museets ambition att arbeta genreöverskridande blir alltmer en naturlig del av verksamheten där 
många projekt rymmer flera kulturområden och blandar kulturhistoria, konst och slöjd, 
samlingsmagasin med ljus och ljud och gestaltande, insamling med eget skapande etc. Även butikens 
koncept innebär genreöverskridande liksom det nya projektet kring mathantverk.  

Att hålla nära kontakt med forskningen inom universiteten är en viktig aspekt på museets 
kvalitetsarbete. I projekt som En perfekt människa, Flykt, migration, exil och Växa upp har nära 
forskarkontakter på flera universitet skapats, liksom inom projektet Att synliggöra det osynliga. 
Projektet Koll på kläder har under året har samarbetat med Centrum för konsumtionsvetenskap vid 
Göteborgs Universitet och en studie har gjorts på materialet vilken presenterats vid olika 
forskningskonferenser. 

Ett annat samarbete med forskarvärlden med stor betydelse för flera av museets projekt är den 
fortsatta samverkan med Stockholms Universitet sker inom ramen för ett forskningsprogram kallat 
Sverige snart där etnologer från Stockholms, Umeås och Lunds universitet deltar. Under året gjordes 
ett gemensamt fältarbete i Strängnäs där antikvarier från Sörmlands museum och forskare från 
främst Stockholms universitet deltog. Gemensamma seminarier och diskussioner har också 
genomförts.  

Under 2017 har ett publikarbete inletts som går ut på att träffa och samtala med många olika 
människor och grupperingar i hela länet om deras förväntningar och önskemål på det nya 
museihuset och verksamheten generellt. Det kan handla om dagar och klockslag då man helst 
besöker museet, vad man vill göra, se eller uppleva. Praktiska frågor som låsbara garderober, platser 
att slå sig ner på och läsa en tidning, vilken typ av mat restaurangen bör ha med mera. 
Publikarbetet fortsätter under 2018 och är ett sätt att, förutom fånga in publikens behov, sprida 
kännedom om det nya huset. Publikarbetet har blivit mycket uppskattat bland publikgrupperna då 
det har gett en känsla av att ”museet bryr sig om vad jag tycker” och de som är med. 
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Under maj månad genomfördes en kännedoms- och attitydsundersökning bland personer 18-74 år 
boende i Södermanlands län. Metoden var telefonintervjuer och 1 501 personer svarade på 
undersökningen. Under sommaren gjordes även publikundersökningar bland besökare på Nynäs slott 
respektive Kungstornet. Några av de viktigaste resultaten från kännedomsundersökningen var att ca 
60 % säger att de har hört talas om museet, men 40 % har aldrig hört talas om museet. Museet är 
mest känt i Nyköping och Oxelösund och minst känt i Flen respektive Eskilstuna. 
 
Totalt bekräftar resultaten att ju mer man känner till om en verksamhet desto mer positiv 
inställningar har man till dess verksamhet. Det är därför mycket troligt att kännedomen om museet 
som helhet och om olika utställningar och aktiviteter kommer att öka i och med öppningen av det 
nya huset och all den kommunikation som detta föranleder, både i köpta kanaler men också i egna 
och förtjänade. 
 

Vision och kännetecken, liksom arbetssätt, planering och ansvarsfördelning, har förtydligats och nya 
rutiner kring måluppfyllelse och projektplanering har fortsatt implementeras. Dessa åtgärder 
kommer tveklöst att säkra kvalitet liksom bidra till att museet arbetar ännu mer mångsidigt, gräns- 
och genreöverskridande och med spets i innehåll, uttryck och form. Kvalitetsarbetet har rört samtliga 
delar av museets verksamhet, med betoning dels på innehåll i berättande och utställningar, dels på 
dokumentation och insamling och dels på värdskap och bemötande. 

Museets roll som kunskapsförmedlare och som plats för diskussion och reflektion kring samtiden 
utifrån historiska perspektiv innebär att höga krav på kunskap och akribi måste ställas. Det är inte 
minst viktigt i dagens samhällssituation. Arbetet kring kunskapsutveckling och fördjupad 
kunskapsinhämtning kommer därför att fortsatt att ta stor plats i museet kvalitetsarbete. 

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Det delas ut av Sörmlands museum tillsammans 
med Nyköpings kommun och är ett synligt tecken på den vikt som museet lägger vid hög kvalitet och 
nära koppling till forskning och ny kunskap.  Historia används i alla samhällen och för en mängd olika 
syften och därför är det av så stor betydelse att historien skildras så korrekt och nyanserat som 
möjligt, att källkritik och reflektion hålls levande för många och att många får kontakt med ny 
kunskap och att historiemissbruk motarbetas. Det är i grunden det som Stora Historiepriset handlar 
om. Priset delas ut till en forskare verksam inom ett brett fält av historia och kulturhistoria som 
förmått att nå ut med sitt arbete och därmed påverka samhället. 2017 gick priset till Ronny 
Ambjörnsson, professor i idéhistoria, som under sitt långa yrkesliv har bidragit med kunskap inom en 
lång rad områden, inte minst har han utvecklat en folkets idéhistoria. Han har även skrivit om Ellen 
Key, manligheter, trädgårdar och muslimska idévärldar mm. Prisutdelning med efterföljande publika 
samtal följs dagen efter av ett samtal mellan pristagaren och Nyköpings gymnasiums elever.  

Kompetensen inom Sörmlands museum är efterfrågad, av såväl andra museer och 
branschorganisationer som inom högskola och universitet. Under året har museet arrangerat 
och/eller deltagit i konferenser, branschmöten och seminarier och flera antikvarier har gett föredrag 
inom olika teman och kompetensområden på nationella konferenser och seminarier. Intresset för 
museets nya hus och dess idé och koncept röner ett allt större intresse både regionalt och nationellt 
och redan har studiebesöken varit många från hela landet. 
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Åtagande 5:  

Sörmlands museum lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv, arbetar med interkulturella 
perspektiv genom att främja möten mellan olika människor med olika erfarenheter, synsätt och 
världsbilder och mellan olika kulturer, samhällen och tider 

 

Åtagandet uttrycker en av grundtankarna i museets verksamhetsidé, nämligen den att historien 
rymmer många olika människor och berättelser som kan ge just interkulturella perspektiv och främja 
möten mellan människor. Det förutsätter förstås en aktiv samlingsförvaltning och kontinuerlig 
insamling, liksom en vidsynt kulturmiljöverksamhet. 

Under 2017 har en del av arbetet med samlingarna varit just att fortsatt finna tidigare mindre 
uppmärksammade berättelser och människor i föremålssamling, fotosamling och arkiv. Faktum är att 
redan i de existerande samlingarna finns mångfald och en mängd olika människor och berättelser 
som visar på olika erfarenheter, synsätt och världsbilder. Det handlar om att analysera samlingarna 
och att finna, och finna tillbaks till, nya sammanhang, nya infallsvinklar och fördjupad kunskap. Det 
analysarbetet är en central del i arbetet inför Sörmlands museums nya hus och de sätt att presentera 
samlingarna som kommer att rymmas där - de Berättande samlingarna eller med annat namn de 
Berättande magasinen. Det innebär också att register och registreringar kompletterats och 
fördjupats samt att föremål fotograferats/nyfotograferats. 

Samtidigt har det nya materialet gjorts tillgängligt för publik på museets hemsida, där under året ett 
stort antal poster fått bättre presentationer. Även det innebär bidrag till att den andra delen av 
åtagandet, d.v.s. att främja möten mellan människor, uppfylls. Vidareutveckling just av den publika 
funktionen Sök i samlingarna, med utgångspunkt från museets databas Sofi, har varit en annan del av 
arbetet. Vidareutvecklingen gäller även museets hemsida och annan webbnärvaro, som t ex 
Instagram. Hemsidan har berikats med ett successivt ökande antal mer fördjupade historier och 
berättelser om olika människor, händelser och skeden i historien, under rubriken Utforska där 
museet presenterar olika former av webbutställningar. 

Den andra delen av betydelse för åtagandet och som berör samlingarna är nödvändigheten av att 
ständigt komplettera samlingarna med nytt material. Under året har en stor del av denna viktiga del 
av museets arbete skett i de stora projekten En perfekt människa, Flykt, migration, exil samt Växa 
upp, vilka redan presenterats under tidigare åtaganden. Det insamlade materialet rymmer såväl 
intervjuer (med ljudinspelningar och en del film) som föremål och fotografier samt en del av skrivna 
berättelser. Dessa större projekt handlar om människor - personer med funktionsvariation, flyktingar 
och nyanlända samt barn och ungdomar - vars liv, livsvillkor och erfarenheter är viktiga att lyfta för 
att just ge interkulturella perspektiv. Genom att öka kunskapen om dessa grupper tillförs perspektiv 
på samhället och skiftande villkor, föreställningar, normer och beteenden. Även ett antal mindre 
insamlingar och dokumentationer har gjorts inom ramen för andra projekt och inte minst inom 
projektet Berättande samlingar för att komplettera samlingarna med mindre väl representerade 
grupper och sammanhang. Se vidare under tidigare åtaganden.  

Inom ramen för projektet Att synliggöra det osynliga har dokumentationer av slöjdare och 
hantverkare inletts och planen är att såväl hårda som textila tekniker ska dokumenteras. Arbetet är 
även ett led i att komplettera Sörmlands museums samlingar.  
 
Förutom de riktade dokumentationer och insamlingar som museet gör berikas museet allt mer 
genom spontana bidrag till samlingarna från människor runt om i länet. Det är en viktig del av 
museets insamling. Att uppmuntra människor att bidra med egna berättelser är centralt för 
Sörmlands museum. Det skapar engagemang och delaktighet och är en viktig förutsättning för att 
samlingarna ska bli så mångfacetterade och rika som möjligt.  

I samband med att Strängnäs museum, Strängnäs kommun, lades ner och samlingarna skingrats har 
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Sörmlands museum givits möjlighet att välja ut föremål. Ett stort antal föremål, drygt halva 
samlingen, har överförts till länsmuseet och kommer därmed både bevaras, bli ännu mer tillgängliga 
och förstås fortsatt bidra till mångfald och mångsidiga kulturarv. Under 2017 inleddes också samtal 
om ett övertagande av Strängnäs museums fotosamling. I början av 2018 skrevs så avtal om att 
Sörmland museum övertar denna stora och värdefulla fotosamling som gåva och införlivar den i 
länsmuseets samlingar och gör den successivt tillgänglig på nätet.  

Även museets kulturmiljöarbete bidrar till att uppfylla åtagandet. Att genom landskap och 
bebyggelse kunna ta del av många olika och mångsidiga historier är centralt - det ger andra typer av 
upplevelser och förståelse än det material som finns i museisamlingarna. Att arbeta med likartade 
teman på båda fronter är därför viktigt för museet. Så har t ex en dokumentation av kulturmiljöer 
kopplade till funktionsnedsattas historia inletts. Ett arbete kring bevarandet av flyktingförläggningen i 
Flen har också inlett. Genom att ha byggts som institution för utvecklingsstörda och sedan 
förvandlats till flyktingförläggning berättar den om två viktiga delar av vår samtidshistoria. Museets 
kulturmiljöverksamhet har en bredd och bidrar genom stort antal större och mindre uppdrag som 
inventeringar och undersökningar, vårdplaner och underhållsplaner samt rådgivning och utbildningar 
till att ett antal olika miljöer och historiska spår bevaras och används. 

En satsning har också gjorts på att dokumentera den plats på vilken det nya museet ligger, nämligen 
Spelhagen i Nyköping. Det blir också en av invigningsutställningarna och här berättas både om en 
unik plats och en mer allmängiltig historia om förändring och markutnyttjande under olika tider och 
är intressant då den berättar hur en stads utkant/ruffiga hamnmiljö präglad av industrier omvandlas 
till moderna bostadsområden vid vattnet. Ett antal intervjuer har gjorts med människor med 
anknytning till platsen och foton, föremål och arkivmaterial samlats in. 
 
I projektet Kulturarv och språk, som presenterats tidigare, möts människor från olika delar av världen 
med olika språk, skilda livsvillkor och kulturella förutsättningar för att slöjda tillsammans. Slöjden 
möjliggör möten som annars kanske aldrig hade ägt rum och blir ett verktyg för att underlätta 
integration och språkutveckling hos nyanlända sörmlänningar. Målgruppen är 
nyanlända/utlandsfödda sörmlänningar i alla åldrar men inbjudan går även till andra -tanken är ju att 
erbjuda en arena för möten. Barn och unga är prioriterade. Se vidare ovan under tidigare åtaganden.  

I planeringen av Sörmlands museums nya hus är tanken om att skapa en mångsidig och inkluderande 
mötesplats mycket central. Under hösten har arbetet med detta intensifierats genom att olika 
projekt- eller arbetsgrupper kring allt från utställningar, till verksamhet för prioriterade målgrupper, 
till värdskap och bemötande till tillgänglighet. Inte minst kommer de Berättande samlingarna och de 
större invigningsutställningarna som En perfekt människa och Flykt, migration, exil liksom den 
stadshistoriska utställningen och Växa upp att tydligt skapa möten mellan olika människor, synsätt 
och världsbilder etc. Detta gäller även projektet Att synliggöra det osynliga som också rymmer 
delaktighet och många möten mellan olika människor, estetiker och synsätt.  Samma ambition gäller 
programverksamhet och pedagogik men lika viktigt är det att det nya museet känns välkomnande 
och har låga trösklar - att det blir ett ställe att hänga på, en plats för samtal, möten och engagemang. 

 

Åtagande 6: 

Sörmlands museum bidrar till att säkerställa barns, ungas och äldres tillgång till kultur 

 

Museet har en bred verksamhet för barn, unga och äldre som är anpassad efter olika gruppers behov 
och förutsättningar. Både innehåll och format är utformade för att nå personer i olika åldrar, på olika 
platser och med olika bakgrund. Det rymmer att antal olika program och verksamheter. Under 2017 
har omfattningen av verksamheten varit mindre med anledning av fokuseringen på det nya huset och 
allt arbete det krävts under året. 
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Samtidigt har som en del i förberedelserna inför öppningen av museets nya hus två projektgrupper 
haft särskilt fokus på de prioriterade målgrupperna barn och unga respektive äldre. Målgrupp barn 
och unga och Målgrupp äldre, har som övergripande mål att säkra de båda målgruppernas intressen i 
den nya museibyggnaden och museets framtida verksamhet - att museet är och förblir barnvänligt, 
ungdomsvänligt och äldrevänligt. Projektgrupperna har under hösten arbetat med kartläggning av 
museets nuvarande verksamhet, analys av målgrupperna och informationsinhämtning av liknande 
verksamheter i länet och i landet samt samarbete med museets övriga projekt, bl. a för att 
säkerställa att barns, ungas och äldres perspektiv finns med i planeringen av alla delar av museet, 
från utställningar och samlingar till aktiviteter, lokaler och värdskap.  Viktigast av allt har varit att 
samtala med barn, unga och äldre och få fram deras önskemål, behov, idéer och synpunkter. 
Projekten ska även främja möten mellan generationer och arbeta för ett synsätt där äldres kunskaper 
och erfarenheter tas till vara och betraktas som en resurs, och ungas erfarenheter och perspektiv 
också ses som viktiga. 

Även arbetet med att planera verksamheten i och utrusta och iordningsställa de pedagogiska 
verkstäderna i det nya huset har haft barn och unga, och äldre, som viktiga målgrupper. 

Sörmlands museum har under året arbetat med flera Skapande skola-projekt. Ett av dem handlade 
om Riddare och genomfördes tillsammans med Släbroskolan och Råby skola VT 2017. Museets bidrag 
var konkretionen, de riktiga föremålen, upplevelsen och arbetsområdet med en visning av Nyköpings 
hus och en riddardubbning av var och en. Det andra projektet är fortsatt samarbete med skolan i 
Oppeby kring fornlämningsområdet och hällristningarna vid Släbro. 

Projektet Växa upp handlar om barn och det inbegriper också barns aktiva deltagande som 
redovisats under tidigare åtaganden. Även inom En perfekt människa belyses barns och ungas villkor 
och erfarenheter särskilt. 

Slöjdverksamheten erbjuder olika former så att barn och unga kan möta slöjden och skapa i en 
kreativ miljö med utbildade handledare och låta nyfikenheten och den egna fantasin flöda. På ett 
lättsamt sätt får barn och unga även inblick i frågor som hållbarhet, samtid, kulturhistoria och 
mångkultur. Slöjdverksamheten arbetar för att finnas och möta barn och unga på många olika 
platser, både inomhus och utomhus, i skolan och på fritiden. Slöjd för barn och unga har genomförts 
på ett flertal platser och med många deltagare. 2017 års verksamhet har dock präglats av 
planeringen av lokaler, utrustning och verksamhet i det nya huset och mycket verksamhet kan 
kopplas till pågående projekt som har att göra med det nya huset. 

I utställningen Älskas… ätas på Nynäs slott är både utställningens innehåll och programverksamhet 
populärt bland både barn och vuxna. Åter igen har antalet besökare ökat liksom de som deltagit i 
aktiviteter som att ta ut och in djuren, mata djuren, leta ägg, ta hand om kaniner, får och grisar. Även 
under detta år har museet samarbetet med Ljud- och bildgymnasiet i Katrineholm och elever har 
producerat bilder till en del av utställningen. 

I Kungstornet på Nyköpingshus finns tre av Sörmlands museums permanenta utställningar – Schack 
och makt, Fursten och den nya utställningen Fångar och korrektionshjon. De två största 
målgrupperna som besöker Nyköpingshus är barn i åldern 0-12 år samt äldre vuxna – pensionärer. 
Genom att bjuda in skolor till visningar och skolprogram och genom att arrangera aktiviteter under 
sport- och påsklov når museet många barn och unga som kanske inte annars skulle ha besökt 
Nyköpingshus. Ett nytt familjeprogram – Guldmakarens hemlighet - togs fram under året och blev 
mycket uppskattat. 

Arrangemanget kring Stora historiepriset har sedan 2015 utvecklats att även engagera gymnasielever 
genom att pristagaren möter eleverna under samtal och frågestund. Dagen efter prisutdelningen 
besökte årets pristagare, Ronny Ambjörnsson Nyköpings gymnasium för ett samtal med gymnasiets 
elever.  
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Museets verksamhet för barn och unga är uppsökande och sträcker sig över hela länet. Skolor som 
inte kan ta sig till de platser där Sörmlands museum erbjuder visningar och andra skolprogram kan 
kostnadsfritt låna Studielådor för att exempelvis under en längre tid fördjupa sig i ett ämnesområde 
som har koppling till läro- och kursplaner och till länets historia. Studielådorna är fortsatt mycket 
använda och uppbokade men har endast turnerat under första halvåret med anledning av 
nödvändigheten att allokera personalresurserna till nya huset. 

Arbetet kring en Barnkonstfestival hösten 2018 har inletts. Det är en också en del av arbetet inför 
invigningen av museets nya hus. 

För många äldre kan kultur vara berikande och betydelsefullt, inte minst då museet kan ordna 
aktiviteter som utöver att väcka minnen också ger social och intellektuell stimulans. Dels inom 
omsorgen med minnesträning för de äldre, dels för nyblivna pensionärer som bor hemma och gärna 
vill delta i kulturlivet. Museets verksamheter för äldre syftar till att skapa större livskvalitet samt en 
förbättrad och mer jämlik hälsa för de äldre i Sörmland. 

Under året har en särskild projektgrupp arbetat för att det nya museet och hela museets verksamhet 
ska bli så äldrevänligt som möjligt. Att verkligen bli det äldrevänliga museet har blivit en lika viktig 
ambition för Sörmlands museum som att vara det barn- och ungdomsvänliga museet. För detta har 
ett vägledande dokument tagits fram. Arbetet innefattar samtal med målgruppen, det vill säga 
människor i Sörmland över 65 år, för att diskutera deras önskemål och förväntningar på Sörmlands 
museum med fokus på det nya museihuset. De flesta samtal har genomförts i grupper av varierande 
ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning. 15 gruppsamtal har genomförts under 2017 och 
sammantaget har ca 150 personer deltagit. Projektet har även genomfört korta samtal ”i steget” med 
människor i Nyköping. Utöver gruppsamtal har även genomförts 13 intervjuer, varav fem filmade, 
med enskilda personer runt om länet. Fokus för intervjuerna kretsade kring hur det är att vara äldre i 
Sörmland idag. På så sätt bidrar projektet även till att äldres vardag och liv idag dokumenterats och 
blir en del av museets samlingar. En viktig punkt vad gäller målgruppen äldre är att arbetsgruppen 
ska arbeta för en nyansering av fördomar mot äldre och åldrande samt spegla mångfalden inom 
målgruppen. 

Under hösten genomfördes även en studiecirkel på temat ”Vad är ett äldrevänligt museum?”. Via 
pensionärernas hus gick inbjudan ut till ett antal pensionärsföreningar i Nyköpingsområdet. Intresset 
var störst från SPF Nyköping som utgjorde en majoritet av deltagarna. Under fem tillfällen arbetade 
vi med olika teman under den övergripande frågeställningen. Cirkeln inleddes med ett besök i den 
nya museibyggnaden.  

Teknik på museer identifierades tidigt under arbetet i projektet som ett särskilt researchområde. Hur 
ser äldre på teknik på museer? Vad är bra/dålig teknik för äldre? Hur kan vi använda oss av teknik för 
att så många äldre som möjligt kan ta del av museets verksamhet? Detta var huvudfrågorna för 
researchen och resultatet presenteras i det vägledande dokumentet. Även kommunikation 
identifierades som ett särskilt researchområde. Hur kommunicerar vi på bästa sätt med målgruppen? 
Hur når vi grupper inom målgruppen som normalt inte besöker museet?  

Önskemål om någon form av volontärarbete finns både från museets sida och från många 
intresserade och aktiva äldre. Besluts har tagits om att en testverksamhet av någon form ska 
genomföras under första året som museet är öppet. Testet kommer ha en begränsad omfattning och 
efter första året utvärderas verksamheten. Resultatet av detta blir sedan underlag för framtida 
volontärverksamhet. 

Arbete med att ta fram idé och genomförandeplan för en generationsöverskridande 
lekplats/lekutställning utanför det nya huset har inletts under året. Förslaget bygger på en lekplats på 
temat ”Lek i Sörmland”. Lekplatsens huvudmålgrupp är barn, den generationsöverskridande 
aspekten är själva arbetsprocessen där barn och äldre får träffas och diskutera lek ur olika vinklar. 
Detta arbete ligger sedan till grund för platsens utformning. Utomhuset har också som syfte att 
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främja leken på regionalt och nationellt plan. Lekplatsen kommer även innefatta en utställningsdel 
som belyser lekens betydelse.    

För personer som inte har möjlighet att ta sig till en utställning eller programaktivitet – däribland 
äldre – finns möjligheten att botanisera bland berättelser, samlingar, fotografier och kunskap på 
museets hemsida. Berättelserna i exempelvis delen Utforska är mycket varierande, och utvecklas 
kontinuerligt, bland annat för att passa en äldre målgrupp. Minnesutställningarna - utställningar 
utformade speciellt för äldreomsorgen – gör det möjligt för äldre personer att uppleva kultur på plats 
i sina boenden. Utställningarna ger inspiration till samtal och bidrar till minnesträning. De lånas ut, 
transporteras och monteras gratis till äldreomsorgen i hela länet. För äldre främjar 
Minnesutställningarna reflektion kring den egna livsberättelsen, ger perspektiv och skapar 
engagemang, även hos anhöriga och personal inom äldrevården. Utställningarna är taktila, där alla 
sinnesintryck utnyttjas för att stimulera och väcka minnen. Personalen använder utställningen som 
en gemensam grund för samtal. Minnesutställningarna fortsätter att vara mycket efterfrågade. En ny 
utställning har producerats under året, Ungdom. Utställningen presenteras så här: ”En tid av glada 
minnen, av förälskelser, gemenskap, dans, musik, studier och planer för framtiden. Och en tid av oro, 
ensamhet, olycklig kärlek, misslyckanden och svikna förhoppningar.  Minnena från ungdomstiden är 
starka och i många fall har de satt djupa spår och påverkat det fortsatta livet. Den här utställningen 
är tänkt att locka fram några av ungdomstidens minnen. Både bra och dåliga.” I arbetet med 
minnesutställningen om den finska minoritetens historia har ett tiotal intervjuer genomförts, delvis 
transkriberade och översatta, delvis sammanfattade, samt foton och annat material samlats in. 
Underlag för en minnesutställning för äldreboenden har tagits fram utifrån det tidigare insamlade 
materialet. Rekvisita är inhandlad, skåpet beställt och minnesutställningen färdigställs i början av 
2018. Diskussioner angående innehåll och samverkan har förts med samordnare för finskt 
förvaltningsområde. 

Personalperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade 
medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.   

Åtagande: 

Sörmlands museum har ett inkluderande och tydligt ledarskap som skapar engagemang så att alla 
medarbetare tar ansvar för att utveckla verksamheten 

Under året har museets utvecklingsarbete kring förtydliganden kring vision, kännetecken, mål, 
organisation, arbetssätt och ansvar fortsatt och det framtagna dokumentet har implementerats i 
verksamhet, rutiner och arbetssätt. Ett nytt system för tidsplanering med tydliga tidsbudgetar för 
varje enhet, projekt och medarbetare har arbetats fram och börjat implementeras. 

Under året har ett större antal planeringsdagar med hela museets personal genomförts med 
anledning av planeringen inför museets nya hus. I ett antal projekt- eller arbetsgrupper inför det nya 
huset har alla medarbetare deltagit mycket aktivt, och entusiastiskt, i utvecklingen av verksamheten. 

  

Indikator Utfall Målvärde Kommentar 

 Andelen medarbetare som 
upplever att de deltar aktivt i 
utvecklingen av verksamheten.  

 

91 % Minst 
85 % 
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Åtagande:  

Sörmlands museum arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter 

Det systematiskt arbetsmiljöarbete har fördjupats och förbättrats genom bättre rutiner, arbetssätt 
och information. Inte minst har det gällt arbetet kring flytten och planeringen inför det nya huset 
som ju i sig också kommer att innebära en avsevärd förbättring av alla medarbetares arbetsmiljö. 

 

Indikator Utfall Målvärde Kommentar 

 Sjukfrånvarotid i relation till 
ordinarie arbetstid.  

 

4,31% Max 
5,5 % 

 

 

Åtagande: 

Verksamheterna arbetar systematiskt med planering av kompetensbehov och medarbetarens egen 
utveckling 

I stort sett samtliga medarbetare inklusive chefer har individuella kompetensutvecklingsplaner vilka 
upprättas i samband med medarbetarsamtalen. 

En omfattande kompetensutveckling för alla inom Sörmlands museum har skett även under 2017 
med anledning av det nya huset och de krav det kommer att ställa på förnyelse och utveckling. 
Kompetensutvecklingen sker således i nära anslutning till de olika projekt och arbetsuppgifter som är 
aktuella och inrymmer interutbildningar, gästande föreläsare, work-shops, deltagande i konferenser, 
studieresor inom och utom landet, kontakt med forskare och andra referenser, mm. Särskilda 
satsningar har också gjorts på värdskap och bemötande, kommunikation, tillgänglighet och förstås på 
museets aktuella fokusområden Inkludering/exkludering samt Hållbar utveckling.  

 

Indikator Utfall Målvärde Kommentar 

 Andelen chefer/ledare som har 
en individuell 
kompetensutvecklingsplan för 
chefs-/ledarrollen.  

 

100 % 100 %  

 Andelen medarbetare som 
utifrån verksamhetens behov 
har en individuell 
kompetensutvecklingsplan.  

 

93 % 100 %  
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Process- och förnyelseperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, 
ständiga förbättringar och samverkan 

Åtagande: 

Sörmlands museum arbetar fortlöpande med verksamhetsinnehåll samt med organisation, rutiner 
och processer för planering, uppföljning och utvärdering, för att säkerställa kvalitet, kompetens 
och utveckling 

 

Byggandet av Sörmlands museums nya hus är i full gång och går helt enligt tidplan och budget. Likaså 
är arbetet kring det nya husets verksamhet och inredning mm i full gång enligt plan med ett antal 
arbets- och projektgrupper. Det är ett omfattande och stort arbete som kräver större delen av 
museets resurser och alla medarbetares arbete.  

Arbetet med ny grafisk profil har inletts men försenats och slutförs först under 2018. En ny 
kommunikationsstrategi med fokus på det nya huset har tagits fram. Museets verksamhet på 
webben består dels av vår egen hemsida och dels av externa sidor och sociala medier. Vår 
verksamhet på webben ska inbjuda till dialog mellan museet och besökare, locka besökare till 
engagemang online liksom lust att besöka vårt fysiska museum. Museets hemsida ska ge bra 
information om utställningar, öppettider och annan besöksinformation, men även erbjuda ett mer 
omfattande digitalt innehåll som ett komplement till det fysiska mötet med museet.  

 

Revidering och genomförande av dokumentet Vision, mål, organisation, arbetssätt och ansvar har 
medfört ännu tydligare arbete med och kring mål och måluppfyllelse, liksom en bättre planering av 
museets olika resurser och större framförhållning vid eventuella förändringar. En förlängning av 
detta arbete är framtagandet, och inte minst gallrandet, av rutiner, mallar och lathundar. Alla dessa 
dokument och åtgärder har även inrymt kvalitetsarbete med förtydliganden av vad kvalitet innebär i 
museets verksamhet och hur kvalitet ska uppnås. Arbetet innebär också att huvudprocesser 
identifieras och beskrivs samt att styrande dokument och blanketter/mallar förtecknas. Arbetet kring 
rutiner, mallar och lathundar fortsätter liksom en uppordning och gallring av museets sidor på 
interna nätet som Y och digitalt arkiv. Insidans innehåll hör också till arbetet och förnyelsen av 
museets del av den har inletts.  

Museets säkerhetsplan har reviderats och implementeras under 2017 men särskilt under 2018 då 
helt nya krav på och förutsättningar för säkerhetsarbetet kommer i och med det nya huset. Arbetet 
med en ny säkerhetsplan som inbegriper det nya huset har inletts i samarbete med landstingets 
säkerhersavdelning och implementeras under 2018. En större utbildningsinsats planeras. 

Organisatoriskt har museet gjort vissa anpassningar genom tillskapandet av två nya enheter inom 
nuvarande budgetram. Med anledning av den utveckling och utökning av verksamheten som 
Sörmlands museums nya hus medför och möjliggör, finns flera behov som kräver en anpassning av 
nuvarande organisation. Det rör delvis helt nya uppgifter kring värdskap och arbete i receptioner, 
lokalbokning och konferens, samordning av program, bokningar av pedagogik mm. Under året har 
utredning och analys av detta skett och besluts tagits i början av 2018 om att inom budgetram inrätta 
en ny enhet Administrativ samordning med uppgift att arbeta med produktionsplanering, bokningar, 
receptioner, butik, administrativ samordning av pedagogik och program, statistik för hela museet, 
lokalbokning och konferens, personalmatsal samt säkring och utveckling av kompetens för hela 
museet gällande a) värdskap och service, b) bokningssystem och c) praktiskt samordning av 
verksamhet och produktion. Enheten ska också bidra med administrativt stöd till länsmuseichefen. 
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Enheten består av enhetschef, butiksansvarig, personalmatsalsansvarig, receptionspersonal och 
eventuell programplanerare. Denna organisationsanpassning innebär också att två stående 
arbetsgrupper försvinner, nämligen Arbetsgruppen Värdskap och Arbetsgruppen Barn och unga. Den 
senares huvuduppgift att samordna pedagogiken överförs till den nya enheten. Genom att ett flertal 
pedagoger med god kompetens vad gäller verksamhet för barn och unga finns inom samtliga enheter 
både säkerställs och utvecklas arbetet med och för barn och unga inom enheterna och framför allt i, 
ofta enhetsöverskridande, projekt.  

 

För att bättre kunna möta Sörmlands museums vision där samtidskonsten är tänkt att vara ett av 
verktygen för att uppfylla den har konstverksamheten under året blivit en egen enhet Konst. Det har 
inneburit förändringar såväl strukturella som personella. Länskonstkonsulenten är numera även 
enhetschef och en curator/konstpedagog har rekryterats för att tillsammans med övriga enheter på 
museet utveckla verksamheten i det nya huset och ute i länet på alla områden. Utöver den tjänsten 
har även två tidsbestämda rekryteringar gjorts. De tjänsterna ska bland annat koordinera de två stora 
konstprojekten som kommer att genomföras under 2018. Det är dels barnkonstfestivalen Kurioso 
med ett stort antal konstaktörer i länet och Lenke Rothman utställningarna. Den regionala 
konstverksamheten har utvecklats genom fortsatt samarbete med aktörer i Sörmland och genom en 
tydlig integrering av konsten som en del av museets hela verksamhet.  

 

Överlag har samarbetet mellan enheterna fördjupats i det extremt projektinriktade arbetssätt som 
arbetet inför det nya huset har inneburit, och krävt. Det innebär även genreöverskridanden och ännu 
mer blandning av olika uttryck, material, verksamheter och områden. 

 

Under året och kommande år görs satsningar på det professionella värdskapet genom såväl den 
tydligare organisationen och ansvarsfördelning som denna organisationsanpassning innebär och dels 
genom en omfattande kompetensutveckling och utbildning av museets alla medarbetare. En särskild 
projektgrupp för Värdskap i det nya huset har arbetat under 2017 men det fortsatta arbetet överförs 
nu till enheten.   

 

Samarbetet med Sörmlands Naturbruk kring Nynäs har utvecklats vidare kring verksamheten på 
Nynäs kring utställningar, marknadsföring, värdskap, pedagogik och guider. Nytt i samarbetet är den 
nya verksamhetsgrenen kring mathantverk som presenterats under tidigare åtaganden. 

Vidareutvecklingen av museets pedagogiska verksamhet och samverkan i länet kring sådan 
verksamhet i linje med den under föregående år framtagna gemensamma strategin har fortsatt och 
integreras på samma sätt i det omfattande utvecklingsarbetet kring nya huset. 

Museets plan för tillgänglighet för funktionsnedsatta har följts. Det nya museihuset har mycket hög 
tillgänglighet. En särskilt checklista för tillgänglighet i utställningar har tagits fram och används nu av i 
alla utställningsproduktioner. Arbete har inletts för att göra liknande checklistor även för andra typer 
av arrangemang, som program, pedagogik etc. 

 

Åtagande: 

Sörmlands museum samverkar/samarbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

 

Museet har, som framgått, bred och omfattande samarbete och samverkan med kommuner, 
föreningar och andra aktörer i hela länet. Exempel på det är verksamheten Historien i Sörmland, 
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samarbetsgruppen kring konst, samarbeten med Södermanlands hembygdförbund och 
Södermanlands hemslöjdsförening, skolsamarbeten, samarbeten med lokala föreningar, 
studieförbund m fl. Här ryms allt från program och pedagogik till kurser och utbildningar, men även 
dokumentationer och gemensam verksamhetsutveckling.  

Intresset bland allmänhet, föreningar och andra aktörer för det nya museihuset har ökat avsevärt 
under 2017 och information om byggnaden i sig och museets kommande innehåll och verksamhet 
både i huset och i länet efterfrågas alltmer och presentationer har skett under hela året både lokalt, 
regionalt och nationellt. 

Museet samarbetar även interregionalt t ex genom redan redovisade projekt kring slöjd och konst, 
och genom att museets utställningar som Ont i själen och överallt, Koll på kläder och Dans, dans, 
dans visas i även i andra län.  

Samarbetena inom olika projekt med universitet och högskolor är också en viktig aspekt på 
åtagandet. 

Ett allt större intresse finns regionalt, interregionalt och nationellt för Sörmlands museums nya hus 
och det koncept och idéer det står för. Samarbete har också inletts med f d Riksutställningar nu inom 
Riksantikvarieämbetet kring utvecklingen av tekniken i de Berättande samlingarna.  
 

Miljöperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på 
att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de 
betydande miljöaspekterna 

Åtagande: 

Sörmlands museum arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska 
miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel 

 

Sörmlands museums användning av kemikalier är mycket liten och av läkemedel ingen alls. Den 
mycket begränsade användning av kemikalier som sker hör i huvudsak till konserveringen och i takt 
med att alternativa metoder utarbetas införs det också. Eftersom volymerna är så små och de 
använda kemikalierna har så liten miljöpåverkan är möjligheten att mäta utfall mycket små och 
indikatorn mindre relevant. Museets miljöarbete är betydligt viktigare inom andra områden. 

 

Indikator Utfall Målvärde Kommentar 
 Minskad volym kemikalier, 

från utfasningslista  
 

 200 ml  

 

Åtagande:  

Sörmlands museum bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem 

Majoriteten av museets medarbetare har genomgått miljöutbildningen och den ingår som en del i 
introduktionen vid nyanställning. En fungerande miljöorganisation finns och utvecklas vidare. 
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Indikator Utfall Målvärde Kommentar 
 Andel av tillsvidareanställd 

personal som har gått 
landstingets gemensamma 
miljöutbildning.  

 

 100%  

 

Åtagande:  

Sörmlands museum arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter 

Sörmlands museums verksamhet, som enligt uppdraget ska ske i hela länet och därigenom nå så 
många som möjligt kräver ofrånkomligen transporter. Det personliga mötet är också en hörnsten i 
verksamheten även om museet också utvecklar de digitala arenorna. En kontinuerlig översyn, 
samordning och planering av transporterna sker för att minska klimatpåverkan. 

Den i sammanhanget viktigaste åtgärden under 2017 och kommande år är att, tillsammans med 
landstingets FM-enhet och entreprenören, säkerställa att det nya huset blir ett klimatsmart hus. 

Arbetet med att säkerställa rutiner för klimatsmarta material i t ex utställningsbyggen och annan 
verksamhet har inletts men kräver ytterligare struktur och formalia. 

 

Indikator Utfall Målvärde Kommentar 
 Utsläpp av växthusgaser med 

fossilt ursprung från transporter  
 

 29,5 ton 
CO2 

 

Ekonomiperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans 

Åtagande:  

 Sörmlands museum arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling. 

Sörmlands museum har en väl fungerande ekonomiplanering och -uppföljning och i huvudsak en 
ekonomi i balans. Men kraven på museiverksamheten ökar hela tiden och behov av större ekonomisk 
ram finns. Det krävs också nya externa uppdrag och projektanslag, liksom samfinansieringar av 
samverkansprojekt. Beroendet av denna typ av tillskott, vilket alltid utmärkt museet, kommer 
således att bestå och utgör självfallet en risk. Under året har museet bland annat fått flera 
utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd samt ett större bidrag från Boverket till de nya magasinen.  

Ramen från landstinget för Sörmlands museum har, förutom en generell ramuppräkning med 2,6 
procent, utökats med 5 mkr avseende på nya museibyggnaden samt förberedelser för utställningar 
m.m. En utökning görs även med 6 mkr 2018. 

2017 års resultat innebär ett visst överskott vilket sammanhänger med svårigheten att beräkna alla 
extra kostnader i samband med bygget, och placera dem i tid. Vissa projekt har också krävt mindre 
resurser under 2017 och vissa kostnader inom dem har förskjutits till senare då de krävt mer 
förberedelser än väntat. 

En framtida utökad budgetram särskilt för vidareutveckligen av den regionala konstverksamheten är 
av stor betydelse för det sörmländska kulturlivet. 
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Ekonomiskt utfall  

 
  Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse 
Intäkter, kkr 40 444 44 534 47 492 -2 958 
Kostnader, kkr -38 949 -43 870 -47 492 -3 622 
Resultat, kkr 1 495 664 0 664 

 

Mer utförlig resultaträkning finns i bilaga. 

 

  



 

 

 
  

Bokslut 2017 Spec resultaträkning
Förvaltning: Period:

Kultur & Utbildning Sörmland

Sörmlands museum
(tkr)

Utfa ll Budget Utfa ll

 2016 2017 2017

Verksamhetens intäkte r  

Uppdragsersättning/landstingsbidrag 28 406 33 367 33 454

Patientavgifter och andra avgifter 146 134 121

Övriga intäkter 11 892 13 991 10 959

- varav specialdestinerade statsbidrag/ 

verksamhetsbidrag 6 235 6 311 6 311

- varav övriga specialdestinerade statsbidrag 0 2 388 208

Summa verksamhetens intäkte r 0 0 40 444 47 492 44 534

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -25 946 -32 419 -31 104

- varav inhyrd personal (företag ed) -834 -82 -1 126

Köpt verksamhet -19 -7 -36

Lokalhyreskostnader -3 409 -3 246 -3 472

Övriga kostnader -8 651 -10 544 -8 267

Avskrivningar -838 -1 190 -934

Summa verksamhetens kostnader 0 0 -38 863 -47 406 -43 813

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -86 -86 -57

Förändring av eget kapital 0 0 1 495 0 664

Intäkter per kundgrupp
Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 677 0

Landstinget Sörmland: Övrigt 85 95

Andra landsting 47 28

Statliga myndigheter 7 450 7 379

Primärkommuner 1 387 1 137

Företag och organisationer 2 330 1 105

Privatpersoner 715 663

Förvaltningsinterna poster (motpart F) 27 753 34 127

- därav beslutad ekonomisk ram 27 648 33 367 33 367

Summa 0 0 40 444 0 44 534

Bokslut

Helt å r
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Bokslut 2017 
 

Investeringsspecifikation 
Förvaltning: 

Kultur & Utbildning Sörmland 
Period: 

Bokslut 
Sörmlands museum 
 Helår 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

INVESTERINGAR      
IT   0 100 71 
Övriga maskiner och inventarier   1 068 2 900 2 053 
      
SUMMA INVESTERINGAR   1 068 3 000 2  124 
FÖRSÄLJNINGAR (BOKFÖRT VÄRDE)      
IT      
Övriga maskiner och inventarier      
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR   0  0 0 
UTRANGERING      
Typ av anläggningstillgång:      
      
      
      
SUMMA UTRANGERING   0 0 0 
NYLEASING      
Typ av anläggningstillgång:      
      
      
SUMMA NYLEASING   0 0 0 
CENTRAL INVESTERINGSRAM      
Museihus 

 
  88 3 000 215 

      
Totalt inom central investeringsram   88 3 000 215 

 
  



 

 

 
Rapportering 2017 

 
Mått – Medborgarperspektiv 

Verksamhetsområde: Period:       
Kultur & Utbildning  
Sörmland 

Bokslut 
Sörmlands museum 

     Helår 

     Utfall Utfall Utfall  

    2015 2016 2017 

MUSEIVERKSAMHET/UTSTÄLLN.       

Utställningar, antal besökare totalt   143 309 262 697 162 887 

– varav barn/ungdom   32 250 41 586 24 167 

Samlingar      

Besökare föremålsmagasinet   288 452 0 

Besökare arkiv/bibliotek   608 601 0 

Visningar/program/evenemang, exkursioner   12 545 13 148 12 184 

Kurser, föreläsningar, workshops   2 613 2 466 1564 

Pedagogik/barn och ungdomsverksamhet   5 540 15 265 6610 

Rådgivning, telefon, mail och besök   500 500 440 

Webb – hemsidan   63 132 54 395 79 871 

Webb – övriga social medier   195 943 68 850 29 989 

      

Totalt antal besök/deltagare exkl. webb   175 025 217 586 186 712 

– antal besök totalt inkl. webb   434 100 340 831 296 572 

 

 
Rapportering 2017 

 
Mått – Process- och förnyelseperspektiv 

Verksamhetsområde: Period:       

Kultur & Utbildning 
Sörmland 

Bokslut 
Sörmlands museum 

     Helår  

    Utfall Utfall Utfall 

    2015 2016 2017 

MUSEIVERKSAMHET/UTSTÄLLNINGAR      

Utställningar, antal utställningar   55 32 41 

Studielådor, antal utlåningar   76 68 45 

Kurser/föreläsningar/workshops, antal 

program 

  161 208 128 

Byggnadsvård      

– antal uppdrag   61 42 36 

– antal remisser   33 55 62 

 – antal slutförda rapporter   35  15 

 Samlingarna      

– antal nyförvärv (SLM-nummer)   594 760 920 

Andel extern finansiering, %   33 30 23 
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Bokslut 2017  Arbetsskador och tillbud samt 
förmöghetsskador och miljö 

Verksamhetsområde/verksamhet:  
Kultur & Utbildning,  
Sörmlands museum 

Period  
Bokslut 

Skadans art Antal händelser 
Förmögen- 
hetsskada 
(landstingets 
egendom) 

 
Arbetsskada 
 

 

Summa  
arbets- 
skador,  
totalt 

 

Med 
Sjukfrån- 
varo 

Utan 
Sjukfrån- 
varo 

Tillbud 

Bemanning      
Allergisk reaktion      
Skada på grund av lokal/utrustning     1 
Direktkontakt med kroppsvätskor      
Fukt och mögel      
Fysisk belastning      
Färdolycksfall      
Hot      
Våld      
Kemikalier/värme/kyla      
Klämskada      
Konflikt      
Mobbing      
Psykisk belastning      
Skada vid fall/halka      
Skada vid lyft av annat     1 
Skada vid patientförflyttning      
Stick/skärskador      
Trakasserier      
Brand      
Inbrott      
Stöld      
Miljö      
TOTALT     2 
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