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Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik Foto: Andreas Nilsson

Vänföreningens årsmöte

Årets Arbetsmyra 2019:
Åsa Orrmell,
Wallåkra Stenkärlsfabrik

Den 30 mars 2019 genomförde Vänföreningen sitt
årsmöte med 15-talet medlemmar närvarande. Efter
årsmötesförhandlingarna tog Niklas Cserhalmi
deltagarna med på en rundvandring i källare och
entréplan, som är under ombyggnad. Han berättade
engagerat om planerna för de ombyggda lokalerna
med bland annat barnverksamhet i gamla Laxholmskällaren.

Priset delades ut i Umeå i samband med ArbetSams
årsmöte av Helena Törnqvist. Förutom äran består
priset av ett diplom och 5 000 kronor.

Årsmötet valde styrelse och övriga funktionärer för
verksamhetsåret 2019.
Li Teske				Ordförande
Berit Karlsson				Ledamot
Jacqueline Zardan			Ledamot
Pim Martina Elfving			
Ledamot
Mary-Ann Ekström			Ledamot
Maud Fjellman				Ledamot
Marianne Lindvall			Ledamot
Kent Karlsson				Revisor
Marie Innab				Revisor
Niklas Cserhalmi			Valberedare
Göran Färm				Valberedare
Nina Weibull har varit föreningens kassör och svarat
för ekonomihantering och medlemsregister.
Helena Törnqvist och Magdalena Åkerström har
också bistått i vår verksamhet.
Föreningens ekonomi redovisas i efterföljande resultat- och balansrapport.
Medlemmar
Arbetets museums vänförening har 129 medlemmar.

Styrelsens motivering: Utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2019 går till Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik
för hennes engagemang och mångåriga arbete med att
ruska liv i, utveckla, levandegöra och sprida det kulturella arvet om det keramiska hantverket.
För trettio år sedan kom Åsa till Wallåkra och påbörjade upprustningen och återställandet av den då fallfärdiga stenkärlsfabriken från 1864.
Hennes medmänskliga driv och känsla för platsen har
utvecklat Wallåkra till ett modernt kulturhistoriskt besöksmål mitt i naturen, öppet för allmänheten året om.
Åsas drejkurser och visningar sprider historien om
Wallåkra och det keramiska hantverket. Vid drejskivan förmedlar hon det historiska hantverket anpassat både för äldre och yngre människor. Hon förmår
levandegöra kulturarvet och använder det på ett sätt
som gör det till en naturlig del av vår nutid och ett
självklart inslag i vår framtid.
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“Samtal om …”

Under verksamhetsåret arrangerades fem samtalskvällar i samarbete med Arbetets museum, Linköpings Universitet och Folkuniversitetet. Det har varit
samtal ledda av forskare, författare tillsammans med
andra kunniga personer om aktuella samhällsfrågor.
Konspirationsteorier 24 januari
Ljuger medierna för oss? Styrs världen egentligen av
hemliga sällskap, muslimer eller judiska finansmän?
Konspirationsteorierna sprider sig som en löpeld, inte
minst på nätet och i sociala medier. Författaren och
journalisten Kent Werne guidade oss under kvällen
genom konspirationstänkandets värld utifrån sin uppmärksammade bok Allt är konspiration – en resa genom underlandet.
Brexit och EUs framtid 14 mars.
Folksamsalen var under kvällen överfull av intresserade personer som lyssnade på vår egen medlem och
f.d. EU-parlamentarikern Göran Färm när han talade
om EU och Brexit. Kvällen bjöd på både en tillbakablick på EU och Görans tankar om framtiden för EU.
Han talade utifrån sin bok Ett bättre Europa. En stor
del av kvällen handlade om Storbritannien och den
aktuella Brexit-frågan.

Medlemsaktivitet

Museibesöken lördagen 9 november blev en riktig
upplevelse! Föreningen Arbetets Museums vänner,
under ledning av ordföranden Li Teske, gjorde Norrköpingsutflykt.
Första etappen gick till det fantastiska Skolmuséet i
Oskarsskolan. Detta museum, unikt i Sverige, väckte
både tankar och minnen hos de lite äldre besökarna.
Låneskor åt dem som annars fick gå barfota var väl
lite före vår tid, men skolradio och pedagogiska planscher väckte minnen – inklusive en med ett Östergötland där Norrköping var mycket större än Linköping!
Stort tack till Sten Göte Svensson, Catharina Bodén,
Lars Ander och Linnea Britse för spännande visning
och trivsamt umgänge.

Jordad 11 april.
Kvällen huvudgäst var journalisten och författaren
David Jonstad som skrivit flera böcker om vår tids stora utmaningar. I sin senaste bok Jordad - enklare liv i
kollapsens skugga som han talade utifrån, spår han en
framtid där marken snarare än marknaden är det som Sedan gick promenaden vidare till Spårvägsmuséet
tryggar vår försörjning. David har själv lämnat ekorr- på Stohagsgatan, där visningen leddes av eldsjälen
hjulet i storstaden för ett enklare liv på landet.
Willy Forsström. Det är fantastiskt att man har lyckats
bevara och restaurera så många gamla fina spårvagDöende kommuner 3 oktober.
nar och samla massor av andra tillbehör och bilder till
Ett femtiotal besökare lyssnade på ett spännande och en suverän upplevelse. Låt oss gemensamt se till att
intressant samtal mellan forskaren Josefina Syssner Norrköpings Kommun fortsätter ta ansvar för dessa
och politikjournalisten Torbjörn Nilsson. Världens unika samlingar!
befolkning växer. Enbart här i Sverige har vi blivit
närmare två miljoner fler sedan 1970-talet. Men det är
storstäderna som ökar medan många små kommuner
krymper.Hur påverkas civilsamhället när de unga flyttar och de gamla blir kvar? Det är en av många frågor
Josefina Syssner tar upp i sin bok Mindre många.
Människor, AI och etik 24 oktober.
Forskaren Elin Palm, Centrum för tillämpad etik samtalade med Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef
på Microsoft Sverige utifrån Daniels bok Människor
och AI. Artificiell Intelligens, AI, är en teknik på stark
frammarsch, men den ställer också krav på svåra etiska ställningstaganden. Det blev ett mycket intressant
samtal som avslutning på årets samtalskvällar.
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Resultatrapport

Intäkter:
190101-191231
180101-181231
			
Medlemsavgifter
27 450
25 890
Intäkter utflykter
0
1 800
S:a intäkter
27 450
27 690
			
Kostnader:			
Resor, Utflykt
-1 616
-10 647
Års- o styrelsemöten
0
-950
Programvara
1 677
0
Porto, kontorsmatrl
-2 751
-860
Gåvor, bidrag bla Så var det då - Kulturnatten1
-6 186
-7 593
Stipendiat Myran
-9 409
-5 000
Bankavgift
-962
-967
Öresutjämning
-1		
			
S:a kostnader
-22 602
-25 824
			
Finansiella intäkter/			
kostnader:			
Ränteintäkter
0
0
Räntekostnader
0
0
			
			
			
S:a finansiella intäkter/kostnader
0
0
			
			
			
Årets resultat
4 848
1 674

		

1 ¹ Bidrag till Arbetsam avser Så var det då - arbetslivsmuseer visar 2019 5000 kr, avtackning guider vid
medlemsdagar

Stipendie till årets arbetsmyra betydligt högre detta år pågrund av höga resekostnader vid utdelning av priset
vid Årets museer dagar i Umeå
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Balansrapport

Tillgångar:
2019-12-31
2018-12-31
		
Postgiro
114 039
103 737
Kundfodringar
26 950
31 821
			
S:a tillgångar
140 989
135 558

Eget kapital:			
			
Disponibla medel
78 239
76 565
Årets resultat
4 848
1 674
				
S:a eget kapital
83 087
78 239

			
Skulder:			
			
Avräkning Arb.Museum
0
0
Förutbetalda med.avgifter 20191

-36 300

-37 319

Reserverade stipendier
Leverantörsskuld¹
Osäkra fodringar²

-20 000
-1 602
0

-20 000
0
0

				
S:a skulder
-57 902
-57 319

			
Årets resultat

4 848

1 674

			

			
S:a skulder och eget kapital
140 989
135 558

1
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Avser fakturerade medlemsavgifter för 2020 under december 2019

2019

Styrelsens slutord
Samarbetet med Arbetets museum, Linköpings universitet och Folkuniversitetet har fortsatt med fem mycket
intressanta och välbesökta samtalskvällar under året.
I början av november bjöds föreningens medlemmar in att besöka två arbetslivsmuseer i Norrköping, Skolmuséet och Spårvägsmuséet. Ciceroner var eldsjälarna Sten-Göte Svensson och Willy Forsström på ”sina”
respektive muséer.
Styrelsen har även i år lämnat bidrag för genomförandet av utomhusmässan Så var det då – arbetslivsmuseer
visar, som genomfördes tillsammans med Arbetets museum på Kulturnatten den 28 september.
Information om Vänföreningen finns på Arbetets museums hemsida www.arbetetsmuseum.se under rubriken
Om oss.
Avslutningsvis tackar styrelsen all personal på Arbetets museum för gott samarbete. Ett stort tack också till
alla medlemmar för visat förtroende.

Norrköping den 21 mars 2020
Li Teske			Jacqueline Zardan			Berit Karlsson

Pim Martina Elfving		

Mary-Ann Ekström			

Maud Fjellman

Marianne Lindvall
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Året 2019
Arbetets museum renoverade och byggde, turnerade utställningar och slog besöksrekord!
Bygge och renovering har dominerat 2019 på Arbetets museum. I källaren har Lilla Arbetets växt fram
sida vid sida med Magasinet (se nedan). På plan 2
har vi byggt om reception, butik, kontor och utställningsytor. På plan 4 har vi skrapat och lagat puts.
På plan 6 har restaurangen byggts om och fått ett
helt nytt uttryck. På plan 7 har vi bytt alla ytskikt i
utställningsväggarna. Och vi har slutfört renoveringen av museets fasader inklusive skrapning, målning,
kittande och tätning av mer än 170 fönster. Vi har
i vår marknadsföring sammanfattat det hela med
”Rörigt men roligt!”
Trots de omfattande renoveringarna har besökstalen
ökat markant och vi har ett nytt besöksrekord med 26
576 besökare till museet i november 2019. Ingen novembermånad i museets historia har tidigare lockat
så många människor. Arbetets museum nådde också
besöksmålet 200 000 besök då 211 727 besökte
museer 2019.
Som under många andra år är vi stolta över våra
vandringsutställningar. Det resande demokratilabbet
har gjort succé där den visats på 21 bibliotek i norra,
mellersta och södra Sverige. Museets utställning
Ursäkta röran – omställning pågår turneras till arbetsplatser i Sverige av Partsrådet som också utbildat
och organiserar guider i utställningen. Att nå arbetsplatser med utställningar är ett spår vi vill fortsätta
att utveckla.
Museiledning
Under 2019 har det strategiska arbetet koncentrerats
på att skapa permanenta medel till en satsning på
Arbetets museums Demokratilabb. Med den mycket
framgångsrika vandringsutställningen Det resande
demokratilabbet i ryggen har museet uppvaktat kultur- och demokratipolitiker, arbetsmarknadens parter,
studieförbund, Norrköpings kommun och Region
Östergötland, utredningar, myndigheter, forskare,
mediekoncerner m.fl. för att skapa en förståelse för
Arbetets museums potential att jobba demokratifördjupande i hela landet. Möjligheten att nå arbetsplatser via LO, TCO och Svenskt Näringsliv, samt att
nå utanför storstad och medelklass via arbetslivsmuseerna är Arbetets museums starkaste argument för
att förlägga ett demokratilabb till Norrköping. Ett
flertal organisationer är i färd med att skriva Letters
of Intent tillsammans med Arbetets museum för
att förtydliga deras stöd till ett framtida permanent
Demokratilabb.
Finansiering och projektgruppsarbete med utställningen Jobblabb, som öppnar den 14 februari 2020,
har tagit mycket tid i anspråk. Utställningen är

finansierad av den statliga innovationsmyndigheten
Vinnova, Region Östergötland, Länsstyrelsen, 11
av 13 kommuner i länet, Siemens, Toyota, Holmen,
Jobba grönt samt facken Kommunal, Unionen och IF
Metall. Sammanlagt bidrar de externa finansiärerna
med 6,3 milj kr till Jobblabb.
Arbetet med utställningen Robot! som öppnar i november 2021 och då ersätter utställningen Framtidsland har pågått under 2019 men intensifieras under
våren 2020 då projektledare med mera tillsätts och
börjar arbeta. SKR och forskningsstiftelsen Forte är
klara som finansiärer. Finansieringsarbetet fortsätter
2020.
Arbetets museum har lämnat in en omfattande ansökan till Arvsfonden på 5,6 miljoner för projektet
Pengar! som fokuserar på hur innovationen pengar
påverkar arbete, vardagsliv och hållbarhet. Om
ansökan beviljas påbörjas projektet 2020 och efter att
utställningen invigts på Arbetets museum går den på
turné de närmaste åren.
Arbetets museum har erhållit 4,9 miljoner i extern
finansiering för 2019 vilket innebär att vi nått årets
mål.
Arbetets museum har 2019 byggt och renoverat. Vi
har jobbat intensivt med både fastigheten och utställningarna. Detta har kostat stora summor pengar.
Inför 2019 fick museiledningen styrelsens godkännande på att göra ett minusresultat på 3,4 miljoner
för 2019. Det blir också ett minusresultat, men det
landar lite lägre än planerat på 2,2 miljoner. Detta
var en engångsföreteelse, budgeten för 2020 balanserar.
Forskning och dokumentation
I maj 2019 blev antologin Vi drack vårt kaffe på
toaletten klar. Boken består av ett urval av berättelser
från Arbetets museums minnesinsamling Gamla och
nya yrken. Insamlingen gjordes med målet att öka
kunskaperna om vårt föränderliga arbetsliv utifrån
personliga röster. Berättelserna ger en övergripande
bild av samhällets och arbetsmarknadens utveckling

under hundra år och har fått stor uppmärksamhet i
såväl DN som SvD. Som Maja Hagerman lyfter fram
på DN:s ledarsida den 5 juli så bidrar boken med
att lyfta fram en osynlig del av vår historia genom
att visa på vanliga människors arbete och kamp för
bättre villkor.
Den 10–12 juni samlades 120 arbetslivsforskare i
Norrköping till årets FALF-konferens med fokus på
hållbar utveckling i organisationer. Den nationella
arbetslivskonferensen brukar vanligtvis arrangeras på
olika lärosäten i landet men i år hölls konferensen på
Arbetets museum. Museet samarbetade med HELIX
Competence Center vid Linköpings universitet.

2019

9

Industriella kulturarvsfrågor
Arbetets museum fick under 2018 utökade statsanslag för att driva Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer. 2019 är kunskapscentret fullbemannat och har
utökat kursverksamheten och stödet till arbetslivsmuseer från 11 kurser 2017, till 18 kurser 2018 och
19 kurser 2019.
Laxholmskällaren har 2019 blivit den plats på Arbetets museum där industrihistoria presenteras för
besökarna via arbetslivsmuseirörelsen. Under höstlovet invigde vi den permanenta utställningen Lilla
Arbetets där barn och barnfamiljer möter arbetslivsmuseernas värld på sina egna villkor. I Skogen, Gruvan, Tåget, Båten och Textilfabriken skildrar vi det
industriella samhället för barn. I Magasinet kommer
vi i utställningsform att presentera Årets Arbetsmyra, som är ett pris som museets vänförening varje år
delar ut till en enskild eldsjäl på något av landets alla
arbetslivsmuseer. Där ska vi också presentera Årets
arbetslivsmuseum.
Den första ordinarie utställningen att visas i detta
nya koncept är Sounds of Changes där vi redovisar
EU-projektet med samma namn. Projektet har samlat
in utrotningshotade ljud, ofta i samverkan med
arbetslivsmuseer. Arbetets museum bidragit med 130
publicerade ljud i den ljuddatabas som är en viktig
del av projektet.
Utställningar
På våning 7, högst upp i Strykjärnet, visar museet
främst dokumentärfoto. I år inledde vi dock med
vandringsutställningen 100% kamp som skildrar
ett stort antal rättighetskamper som förts på nationell nivå, exempelvis rösträttskamp och kamp för
HBTQ-rättigheter. Museet kompletterade utställningen med lokala tillägg om kvinnors fackliga strävanden samt kamp för barnomsorg i den av kvinnor dominerade textilstaden Norrköping. Utställningen i sin
helhet, och det lokala tillägget, drog många besökare. Under sommaren visade vi Jan Jörnmarks suggestiva bilder av orter och byggnader som drabbats av
industrinedläggelse tillsammans med Julia Peirones
Girls, girls, girls som skildrar unga kvinnors utsatthet
inför skönhetsideal och modeindustri. Hösten präglades av Arbetets museums Dokumentärfotosalong
som för tredje året visade bilder av amatörer och
proffs. I år ställde 56 fotografer ut under temat Ett
annat sätt att se. Dokumentärfotosalongen har blivit
en populär och attraktiv arena för dokumentärfoto,
både för de fotografer som ansöker om att ställa ut
och för besökarna. 2020 fortsätter vi satsningen med
temat Kaos.
På våning 5 öppnade under hösten utställningen Hej
robot! som är en del av den pågående utställningen
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Framtidsland men som också blir bron över till den
kommande stora utställningen om robotar i arbetsliv
och vardagsliv som museet öppnar i november 2021.
I utställningen möter besökarna två Furhats, sociala
robotar som samtalar med besökarna och berättar om
sig själva och vilka förhoppningar som utvecklarna
knyter till digital teknik. Besökarna får också inblick
i en fiktiv familj i en nära framtid där den åldrade
mamman fått en social robot av sin dotter och hur
olika partar tänker kring robotar, övervakning och
trygghet. Hej Robot! är producerad i samverkan med
KTH och Linköpings Universitet och är finansierad
av Formas.
EWK-museet firade EWK 100 år genom ett inlån av
originalföremål från EWKs ateljé i familjens hus i
Huddinge. Den rekonstruerade ateljén blev centrum
i en mycket fin utställning om Everts liv från rättare
på jordbruk i Mogata till publiceringar i världspressen. Utställningen kombinerade några av EWKs
mest kända verk med hans försök att teckna med
vänsterhanden efter två strokes som drabbade honom
på 1990-talet. Under hösten visade vi Sara Telemans
mycket populära utställning Rösträtt för kvinnor.
Vandringsutställningar
Arbetets museum har turnerat 8 utställningar till 45
platser under 2019 och visar ytterligare två fasta
utställningar på andra platser än Strykjärnet i landet.
De fasta utställningarna är EWK på Söderköpings
bibliotek och den version av Jobbcirkus som Eskilstuna kommun köpt och permanent visar på Eskilstuna stadsmuseum.
Projektet Det resande demokratilabbet har externfinansierats av Postkodstiftelsen och har som mål att
nå ungdomar och vuxna med budskap kring fejkade
nyheter och motståndskraft mot propaganda. Vi har
byggt tre kopior av utställningen och de fungerar
som workshopverktyg som används av bibliotekarier
som tar emot grupper på bibliotek runt om i landet.
En kopia av utställningen går runt i norra Sverige, en
i mellersta och en i södra. Vi har visat utställningen
på 21 bibliotek under 2019.
Svenska Institutet, som har till uppgift att främja
Sverigebilden internationellt, har uppmärksammat
utställningen och har översatt den till engelska under
namnet Fake ≠ Fact Info Lab och marknadsför nu
den till ambassader runt om i världen. Den internationella versionen invigdes i maj i Etiopien och
visade då bland annat på FNs World Press Freedom
Day i Addis Abeba. Under hösten har den tyska
motsvarigheten till SIDA, GIZ (Gesellschaft für
internationale zusammenarbeit) lånat utställningen
av svenska ambassaden i Etiopien och använt den i
utbildningen av ett nystartat departement i Etiopien
för frågor kring digitala hot och säkerhet på nätet.
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Utställningen Jobbcirkus har fortsatt sin turné i
landet samtidigt som den visas permanent i Eskilstuna. Jobbcirkus har visats i Gävle från januari till
maj 2019 och i Kristianstad under hösten. Turnén
sker i samverkan med Teknikföretagen, IF Metall
och Teknikcolleges nationella organisation. Ett flertal
orter och regioner visar intresse för att köpa rätten
att visa Jobbcirkus mer eller mindre permanent efter
avslutad turné. Längst i planerna har Region Kronoberg kommit.
Utställningen Ursäkta röran – omställning pågår turnerade under 2019 till 8 platser. En mindre version
av den stora utställningen har turnerat till Mirum
galleria, Åtvidabergs bibliotek och till Visby under
Almedalsveckan. Den stora utställningen visades
på Leksands kulturhus. Projektet har finansierats av
AFA Försäkring och avslutades 31 maj men flera
organisationer som arbetar med omställningsfrågor
har visat intresse för utställningen. Partsrådet hyr
den mindre utställningen från den 1 juni och har
visat utställningen på fyra myndigheter inom ramen
för deras satsning på hållbart arbetsliv. Tillsammans
med Trygghetsstiftelsen har museet sammanställt
en broschyr om omställningsfrågor baserat på bilder
och texter från utställningen.
Pedagogik
Pedagogerna har under året varit engagerade i planering av projekt; Lilla Arbetets (se ovan), Jobblabb
och Hej robot! (se ovan). Jobblabb öppnar den 14e
februari 2020 och blir en permanent del av museets
verksamhet med fokus på att vidga möjlighetshorisonterna i ungas val av utbildning och yrke. För
Jobblabbs del har omfattande förstudier gjorts som
inkluderar möten med elever, lärare, syv, forskare
och företag. Pedagogen har också varit verksam i
utveckling av koncept, innehåll och utformning av
projektet i sin helhet.
Utställningen Framtidsland fortsätter att locka till
visningar, såväl skolklasser som företag och seniorgrupper.
Sammanlagt har vi haft 3740 personer på visning
under våren på museet. Av dessa var 2115 skolelever,
487 vuxenstuderande och SFI samt 1138 seniorer,
konferensgäster och övriga besökande.
Vår populära Kreativa verkstad har lockat 13 573 besökare. Helgverksamheten har ökat med 1000 besöka
jämfört med 2018.
Marknadsföring
2019 var ett spännande år med många nysatsningar
att kommunicera. Vi var tidigt ute med att berätta om
de kommande förändringarna under parollen ”Rörigt
men roligt!”.
I annonseringen satsade vi på en kombination av

digitalt och print, med tyngdpunkten på social och
digital media och kanaler som är kostnadsfria för användaren. Inför O-ringen gjorde vi extra infoinsatser
med bland annat annonsering och flyers.
Under 2019 har antalet besökare på vår hemsida ökat
med 20 %. Andelen besök från mobil och surfplatta
ökar, vilket speglar den bredare samhällstrenden.
Även våra sociala communitys på Facebook och
Instagram fortsätter att växa, där Instagram växer
snabbast – ca 35 % sedan Delårsrapporten 2018,
jämfört med Facebook på ca 4 %.
Under våren har vi hunnit med en del webbutveckling, bland annat en digital ansökan för att ställa ut
foto, som vi tror kommer att underlätta både för de
sökande och för oss. Vi har också infört en ny rutin
för de besöksenkäter vi gör på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys, så att de nu samlas in digitalt.
Under sommaren fick vi låna ett skyltfönster på Varié
i Knäppingsborg. Ett fint tillfälle att marknadsföra
vår Kreativa verkstad och ett värdefullt samarbete
som vi hoppas
återvända till. Höstens marknadsföring präglades av
öppningen av Svärta, Hej Robot! och Lilla Arbetets,
vilket märktes i gensvaret på hemsidan – under sista
kvartalet ökade antalet besökare med nära 50 %. Vi
lade extra krut på att ta fram ett brett utbud av pressbilder för Lilla Arbetets, vilket blev en tillgång inte
minst i marknadsföringen i sociala medier.
Program
Under våren var utställningen 100 % Kamp i fokus
för programverksamheten. Till utställningen bjöd
museet in olika organisationer som kämpar för samhällsförändringar i dagens Sverige. Under rubriken
”Vi som kämpar i Norrköping” har allt ifrån Naturskyddsföreningen till Neuroförbudet och MÄN för
jämställdhet presenterat sin verksamhet.
Under året har museet anordnat familjelördagar med
robottema, vilka har varit välbesökta.
Konferens
Trots omfattande fasadrenovering som påverkat alla
konferensrum utom Folksamsalen, så har konferensverksamheten varit igång och de ekonomiska målen
för 2019 är uppfyllda.
Under året har ett nytt konferensbokningssystem,
Lega-Online, implementerats. Det nya webbaserade
systemet är enklare att använda vilket gör att flera
anställda inom gruppen butik/konferens ska kunna
offerera konferensbokningar framgent.
Butik och reception
Butiken är den av museets verksamheter som påverkats mest av renoveringarna då stora delar av plan 2
varit en byggarbetsplats under året. Entresolplanet

2019

11

har byggts om till kontorsrum som stod klara under
våren. Den nya butiken och receptionen invigdes
under oktober och har mottagits mycket väl av både
anställda och besökare. Väggar som avskiljer utställningsytor och en ny kreativ verkstad stod klara efter
sommaren. I de nya utställningslokalerna öppnat den
permanenta utställningen Jobblabb i februari och
något senare invigs den nya kreativa verkstaden.
Butiken drevs fram till oktober på en temporär yta
som var betydligt mindre än den tidigare butiksytan,
vilket också gör disponeringen mindre. Trots det har
butiken i stort sett omsatt enligt budget, vilken ligger
på 1 miljon kronor på helåret. Efter lanseringen av
den nya butiken har omsättning och försäljning ökat.

och museet hade 7 000 besök under höstlovets första
fem dagar. Med Lilla Arbetets har vi en permanent
barnsatsning som lockar barnfamiljer konstant, såväl
vardag som helg.
Arbetets museum har som mål att locka 200 000
besök årligen till den egna museibyggnaden. Vi är
glada att vi är tillbaka på den nivån 2019!
Niklas Cserhalmi, museichef
Arbetets museum

Stab
Museet bytte restaurangrestauratör 2018, under
våren 2019 har nya rutiner formats med restaurang
Vy som nu har rätten att driva restaurang på museet.
Avtalsskrivande med den nya restauratören har tagit
tid och likaså att hitta formerna för samarbete kring
konferensservice.
Fortsatt arbetar avdelningen med rutiner och riktlinjer för arbetet kring lönekartläggning samt lönerevision. Arbetet handlar till stor del om att hitta rutiner
för hur förhandlingar ska ske mellan arbetsgivarsidan och de fackliga organisationerna. Många projekt
pågår också på museet vilket gör att mycket tid går
åt till att följa upp samt avrapportera det ekonomiska
läget till projektledarna. Arbetet med att förbättra och
effektivera ekonomiarbetet pågår fortlöpande och ett
nytt skanningssystem, som är betydligt enklare och
billigare än det nuvarande, har implementeras under
hösten.
Besökare
Under 2019 hade museet 211 727 besök mot 158 085
besök 2018 vilket är en ökning med 53 642. Vi är
oerhört glada och stolta över denna markanta ökning! Redan under våren kunde vi notera fler besök
än året innan, men det är sommaren och hösten som
skiljer sig markant mot förra årets dipp. Med årets
besökssiffra är vi tillbaka på de siffror som vi under
2000-talet vant oss vid.
2017 och 2018 pågick stora ombyggnationer i
området, det i kombination med våra egna fasadrenoveringar vid entrén till museet försvårade för
människor att hitta till oss. Det pågår fortfarande
byggnation i området men i något mindre skala och
våra egna fasadrenoveringar har inte stört lika mycket 2019 som de gjorde 2018. Höstens stora ökning,
och besöksrekordsiffran för november (se ovan),
knyter vi till öppnandet av barnutställningen Lilla
Arbetets som vi inte kan kalla annat än en succé. Vi
öppnade utställningen på måndagen i höstlovsveckan
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