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Inledning
Gotlands Museums ettåriga Affärs- och verksamhetsplaner med tillhörande budget är årliga styrdokument 
med aktiviteter som syftar till att nå de mål och den inriktning för verksamheten som pekas ut i Strategier för 
Gotlands Museum 2018-2020. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga avdelningar på museet. Affärs- 
och verksamhetsplanen följs upp två gånger per år: en gång per den sista augusti och en gång per den sista 
december. Uppföljningen redovisas för styrelsen för Föreningen Gotlands fornvänner. 

Styrelsen har beslutat att förlänga Strategier för Gotlands Museum 2018-2020 till 2022 med anledning av 
covid-19. På grund av pandemin har aktiviteter i affärs- och verksamhetsplanen för 2021 endast kunnat genom-
föras i begränsad omfattning. Det innebär att det i affärs- och verksamhetsplanen för 2021 kvarstår ett antal 
aktiviteter från föregående års plan. 

Planeringsförutsättningar och ekonomi  
2021 har likt 2020 till stora delar präglats av covid-19 och de verksamhetsmässiga och ekonomiska konse-
kvenser det har inneburit för Gotlands Museum. Museet höll stängt fram till mitten av april då vi tack vare en 
minskad smittspridning och lättnader i restriktionerna återigen kunde öppna upp verksamheten.

2021 har också likt 2020 inneburit stora inkomstbortfall för museet till följd av tapp i entré och butik, program-
verksamhet och hyresintäkter. Genom en hyfsad sommarsäsong, en stark eftersäsong och ett extra stöd från 
staten på 7,4 miljoner kronor för inkomstbortfall, framskjuten verksamhet och omstart har Gotlands Museum 
fått möjlighet att klara sig ur krisen, ta igen framskjuten verksamhet och göra en omstart. 

Inför 2022 är vi försiktigt optimistiska kring att besökare ska kunna återvända till oss fullt ut och utan några 
restriktioner. Det gäller både internationella besökare som ofta kommer som bokade grupper och de många be-
sökare som valt att sem- och hemestra under pandemin. En annan osäkerhetsfaktor är hyresintäkter kopplade 
till Almedalsveckan där nytt upplägg och valår är positivt trots att den underliggande trenden är nedåtgående.  
Som planeringsförutsättning har vi utgått från att vi 2022 ska få ett år i linje med det vi planerade för 2020. 
Men vi tar också höjd för att snabbt kunna ställa om i det fall förutsättningarna skulle ändras. 

Staten har i budgetpropositionen för 2022 aviserat en förstärkning av kultursamverkansmodellen med ytter-
ligare 100 mnkr. Vi räknar som planeringsförutsättning med att få ta del av Gotlands och vår andel av dessa 
medel men det råder stor osäkerhet om hur medlen kommer att fördelas. Besked kommer i början av 2022. 
Vi har flera pensioneringar under början av 2022 där vi kommer att återbesätta tjänsterna då det handlar om 
baskompetens inom bl a antikvarieområdet. Överhuvudtaget är vi oerhört slimmade på personalsidan. De extra 
stöden från staten ger oss möjlighet att även i början på nästa år göra investeringar och ta kostnader kopplade 
till framskjuten verksamhet och omstart med fokus på områdena vård & underhåll, lagkrav, tillgängliggörande 
och digitalisering. Det hjälper oss trots en fortsatt stram underliggande investerings- och driftsbudget.  
För 2022 budgeterar vi sammantaget med ett underskott om -1,5 miljoner kronor. 

Samlingar 
Pandemin har påskyndat digitaliseringen inom hela museisektorn, inte minst de publika verksamheterna. Vi 
har tagit fram en ny digitaliseringsstrategi inom områdena samlingar, publik verksamhet, kommunikation och 
infrastruktur. En satsning som berör alla dessa områden är en satsning på en digital kunskaps- och lärplattform 
där våra besökare kommer att kunna ta del av våra samlingar, av visningar och vandringar och av utställningar. 
Lansering planeras till början av 2022.

Nästa år fortsätter insatserna för att säkra att vi har en god samlingsförvaltning med fullgott klimat i våra 
utställningar. Risk för ett fuktigare klimat kräver att vi säkrar avfuktningskapacitet i såväl utställningar som 
samlingar. De extra stödmedel vi fått för att kunna genomföra tidigare framskjuten verksamhet p g a covid-19 
möjliggör också att vi kan genomföra ett byte till LED-belysning i alla våra basutställningar.  



Utställningar & program 
När det gäller kommande utställningar ligger fokus på att under det kommande året genomföra projekte-
ringen av etapp 1 – med fokus på vikingatiden - av en ny förhistorisk basutställning. Det är en utställning 
som kommer att gagna hela besöksnäringen på Gotland. Invigning planeras till slutet av 2023/början av 
2024. Under nästa år kommer vi att visa både konstutställningar och kulturhistoriska utställningar i de 
tillfälliga utställningslokalerna på Fornsalen. Fokus för konstverksamheten är också att i samarbete med 
konstnärer visa konst på andra platser på Gotland. En särskild satsning från Region Gotland bidrar till detta. 

Inom det pedagogiska området är ett nytt spännande konstpedagogiskt projekt aktuellt. Det är projektet 
Möjlighetsmaskiner där barn genom en designprocess bidrar till att hitta lösningar på aktuella miljö- och 
klimatutmaningar. 

Fastigheter och museigårdar 
I maj 2022 ska den utredning vi genomför med hjälp av en extern konsult för ändamålsenliga och klima-
tanpassade lokaler för konstmuseiverksamheten vara färdigställd. Målet är sedan att göra vägval, sätta 
tidsplan och arbeta för en hållbar finansieringsmodell under året. Den referensgrupp som har tillsatts och 
träffats löpande under året är en betydelsefull samtalspart i detta arbete. 

Under 2022 ligger fokus på att fortsätta arbeta strategiskt med små resurser och ansökningar om medel 
för att genomföra åtgärder på våra fastigheter där det finns omfattade vård- och underhållsbehov. Vi fort-
sätter också med att tillgängliggöra miljöerna där skyltar på både museigården Petes och på Hoburgen ska 
stå klara inför kommande säsong.  

Forskning och kunskapsuppbyggnad 
Under året fortgår flera större kunskapsuppbyggnads- och forskningsprojekt som vi deltar i. Vi planerar 
också att inom ramen för temat natur & kultur i den regionala besöksstrategin ansöka om medel till ett 
större samarbetsprojekt med andra aktörer på Gotland där vi står som projektägare.  

Medlemskapet 
Med kort varsel tvingades vi ställa in VIP-kvällen för våra medlemmar i slutet av november. Vi hoppas dock 
kunna återuppta våra medlemsaktiviteter under 2022.  

Tyvärr har pandemin medfört att medlemstappet har fortsatt under 2021. Under nästa år kommer vi att 
prioritera att arbeta för värvning av fler medlemmar med särskilt sikte på yngre medlemmar bl a genom en 
fördjupad medlemsundersökning och genom riktade värvningsaktiviteter. 

 

Susanne Thedéen, länsmuseichef och landsantikvarie

Gotlands Museum omsätter ca 35–40 miljoner kronor årligen och finansieras till ca 50 % av egenintäkter  
(butik, entréer, lokaluthyrning, programverksamhet, externa projekt, uppdragsverksamhet samt insamlade  
medel och gåvor). I övrigt finansieras verksamheten av offentliga medel från stat och region.

Tabellen nedan visar utfallet för 2016, budget och prognos för 2017 samt budgeterat resultat för 2018.  
Under 2017 har Gotlands Museum erhållit extraordinära intäkter som bidragit till att prognostiserat resul-
tat  
är långt bättre än budget för året.



Organisation 

Gotlands Museum är ett länsmuseum som ägs av den ideella föreningen Gotlands fornvänner.  
Gotlands Museum innefattar flera museer, museigårdar, magasin och andra besöksmål.  
Museet har ett femtiotal åretruntanställda samt, främst under sommaren, ett tjugotal säsongsanställda.  

STYRELSE

Styrelsen för Föreningen Gotlands fornvänner består av nio ledamöter, varav föreningen tillsätter fyra  
ledamöter. Av övriga ledamöter utses en ledamot av länsstyrelsen på Gotland och fyra ledamöter utses  
av Region Gotland. Ordförande är landshövdingen för Gotlands län. Museichefen är sekreterare och  
huvudföredragande i styrelsen. Adjungerade till styrelsen är en personalrepresentant, biträdande  
museichefen samt ekonomi- och personalchefen.

LEDNING

Den operativa ledningen består av museichef, biträdande museichef samt avdelningschef för  
Verksamhetsstöd & marknad.

AVDELNINGAR

Gotlands Museums verksamhet är organisatoriskt indelad i fyra avdelningar med olika verksamhets- eller  
stödjande inriktningar. De fyra avdelningarna är Avdelningen för samlingar & kulturmiljö, Avdelningen för  
publik verksamhet, Avdelningen för verksamhetsstöd & marknad samt Avdelningen för fastigheter & utställ-
ningsteknik. Avdelningscheferna ingår i en avdelningschefsgrupp och har ett övergripande ansvar för verksam-
het, personal, resultat och budget för avdelningen.  
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Avdelningar och funktioner

Bitr. Museichef
Jenny Westfält

Avd. chef 
 Verksamhetsstöd   

& marknad
Vakant

Museichef
Susanne Thedéen

Tf. Avd. chef 
Samlingar  

& kulturmiljö 
Susanne Thedéen

Publik  
verksamhet 
Jenny Westfält

Verksamhets-
stöd & marknad 

Vakant

Fastigheter & ut-
ställningsteknik 

Lars Kellström



 4



GOTLANDS MUSEUM AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSPLAN 2022   7

Gotlands Museum ska:

 ■ säkra sin position som det mest besökta regionala 
museet samt ligga i topp för museer totalt i Sverige när 
det gäller antalet besökare.

■ arbeta för att museet ska vara särskilt angeläget för 
barn och unga genom programverksamhet samt rum 
för lärande och kreativitet. Särskilt unga mellan 19 och 
25 år är en målgrupp som museet ska närma sig utifrån 
dialoger om samhällsutmaningar, demokratifrågor och 
historiska perspektiv.

■ erbjuda kulturupplevelser på Gotland året om.  
På så sätt bidrar Gotlands Museum till att Gotland blir  
en attraktiv plats att bo och leva på.

■ vara ett självklart besöksmål liksom en viktig aktör  
inom besöksnäringen.

AKTIVITETER

 •Genomföra marknadsundersökning mot  
museets besökare. Klart december.  
(Verksamhetsstöd & marknad) 

 •Implementera nya arbetssätt för att nå unga  
vuxna bl a genom referensgrupp för förhistorisk  
basutställning. Klart december. (Publik verksamhet) 

Målgrupper och besökare



 6



GOTLANDS MUSEUM AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSPLAN 2022   9

Medlemskapet i  
Fornvännerna
Gotlands Museum ska:

 ■ verka för att vara den givna mötesplatsen för alla 
intresserade av natur- och kulturarv samt konst på 
Gotland.

 ■ verka för att öka medlemsantalet och särskilt yngre 
medlemmar i Föreningen Gotlands fornvänner genom 
en aktiv rekrytering av nya medlemmar och skräddar-
sydda medlemserbjudanden.

 ■ vidareutveckla volontärverksamheten och  
rekrytera fler yngre ambassadörer för museet.

AKTIVITETER
 •Genomföra fördjupad digital medlemsunder- 

sökning riktad till samtliga medlemmar. Klart juni. 
(Publik verksamhet, Verksamhetsstöd & Marknad)

 •Anpassa erbjudanden och aktiviteter för värvning 
av nya medlemmar med speciellt sikte på unga 
vuxna. Klart december. (Publik verksamhet, Verk-
samhetsstöd & Marknad) 

Samarbetspartners
Gotlands Museum ska:

 ■ vara den naturliga samarbetspartnern för aktörer från 
såväl föreningslivet som näringslivet i frågor som rör 
det gotländska kultur- och naturarvet.

 ■ utveckla samarbeten med universitet och högskolor 
såväl nationellt som internationellt.

 ■ utveckla interregionala samarbeten med andra  
museer och organisationer.

 ■ vara en möjliggörare för andra museer, kulturutövare 
och för hembygdsrörelsen på Gotland.

 ■ via styrelseuppdrag i bl.a. andra museer bidra med  
kunskap inom museets verksamhetsområden.

 ■ via referensgrupper mm skapa delaktighet och ta  
tillvara sina besökares och målgruppers synpunkter för  
att säkra att museets verksamhet håller högsta kvalitet 
och har relevans.

AKTIVITETER

• Teckna samarbetsavtal med Uppsala universitet 
baserat på genomförd kartläggning av befintliga 
samarbeten inom utbildning och forskning.  
Klart december. (Museichefen)

• Säkra avtal med arrendatorer, entreprenörer och 
för uthyrning. Klart december.  
(Verksamhetsstöd & marknad)
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Personalpolitik
Gotlands Museum ska:

 ■ vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder  
konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till utveckling 
samt delaktighet.

 ■ utveckla samarbetet inom avdelningarna liksom  
över avdelningsgränserna.

 ■ nyttja sin inhouse-kompetens i första hand och ta  
in extern kompetens där specifik kunskap behövs i 
enstaka insatser.

 ■ säkerställa att vi uppfyller krav på villkor för  
kulturskapande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbarhet och  
horisontella perspektiv
Gotlands Museum ska:

 ■ genomföra ett värdegrundsarbete gällande hållbar-
hetsfrågor och horisontella perspektiv utifrån kön, 
könsöverskridande, identitet eller uttryck, etnisk  
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och  
socioekonomisk bakgrund.

 ■ genomföra en översyn och revidering av policyer, i 
första hand miljöpolicy samt jämställdhets- och mång-
faldspolicy. I förekommande fall ska det säkras att det 
finns handlingsplaner. 
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AKTIVITETER

 •Identifiera, prioritera och genomföra åtgärder för 
miljömässig hållbarhet inom utställningar, samling-
ar och förlagsverksamhet. Klart december.  
(Publik verksamhet, Samlingar & kulturmiljö,  
Verksamhetsstöd & marknad)

 •Medverka i hållbarhetsarbete inom ramen för 
besöksnäringsstrategin. Klart december.  
(Museichefen)

 •Delta i arbete med hållbarhetsmål inom musei-
sektorn i samarbete med projektet Sveriges största 
museum. Klart december. (Museichefen)

 •Utveckla metoder för att göra kulturmiljöer till-
gängliga genom fysiska och/eller digitala lösning-
ar. Klart december. (Samlingar & kulturmiljö, Alla 
avdelningar)

AKTIVITETER
 •Upprätta en kompetensförsörjningsplan på kort 

och på lång sikt. Klart december. (Museichefen, 
Verksamhetsstöd & marknad)

 •Genomföra arbetsmiljöenkät. Klart december. 
(Verksamhetsstöd & marknad).

 •Fortsätta arbetet med värdegrund och samar-
betskultur tillsammans med organisationskonsult. 
Klart juni. (Museichefen, Verksamhetsstöd & 
marknad)



 10



GOTLANDS MUSEUM AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSPLAN 2022   13

Affärsutveckling och 
finansiering
Gotlands Museum ska:

 ■ öka egenintäkterna genom att systematiskt och  
strategiskt söka externa medel själva och tillsammans 
med samarbetspartners.

 ■ öka egenintäkterna genom att utveckla uppdrags-
verksamheten inom arkeologi och byggnadsvård  
liksom inom den publika verksamheten.

 ■ bygga långsiktiga och strategiska partnerskap med 
lokala, fastländska och internationella aktörer i syfte  
att möjliggöra verksamhetsutveckling och investeringar.

 ■ arbeta aktivt med affärsutveckling inom butik,  
entréer, lokaluthyrning och program i syfte att öka  
egenintäkterna.

 ■ ta fram en attraktiv produktportfölj.

 ■ utveckla direktkontakter med kryssningsoperatörer  
i syfte att öka antalet besökare i samband med anlöp 
till Visby.

AKTIVITETER

 •Ta tillvara affärsutvecklingsmöjligheter i samband 
med projektering av första etappen av ny för- 
historisk basutställning med fokus på vikingatiden. 
Klart december. (Museichefen, Publik verksamhet)

 •Verka för en långsiktigt hållbar finansiering för 
ändamålsenliga och klimatanpassade lokaler för 
konstmuseiverksamheten. Klart december.  
(Museichefen)

 •Utreda och besluta om affärsmodellen för digital 
programverksamhet. Klart juni. (Publik verksamhet, 
Verksamhetsstöd & Marknad)
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Utställningar
Gotlands Museum ska:

 ■ genom förnyelse av och flexibla basutställningar 
locka besökare till återbesök. 

 ■ erbjuda tillfälliga utställningar med fokus på  
aktuella samtidsperspektiv belysta med  
historisk kunskap och/eller samtidskonst.

 ■ koppla samman natur-, kulturarv och konst i  
tvärprojekt i utställningsverksamheten.

 ■ inviga en ny förhistorisk basutställning på Fornsalen 
med särskilt fokus på det vikingatida Gotland.

 ■ utveckla basutställningarna på Konstmuseet.

 ■ utveckla utställningar med fokus på gotländskt  
konsthantverk och design.
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AKTIVITETER
 •Bedriva konstmuseiverksamhet i Fornsalen och 

på andra platser i Visby och på Gotland via nya 
samarbeten och arbetssätt. Klart december.  
(Publik verksamhet) 

 •Genomföra Gotland Stories, ett ämnesöverskridan-
de samtidskonstprojekt på Gotlands Museum och 
på hela Gotland, där verksamma konstnärer skapar 
nya bilder av Gotland. Klart december.  
(Publik verksamhet)

 •Projektera första etappen av förhistorisk basut-
ställning med fokus på vikingatiden. Klart december. 
(Publik verksamhet) 

 •Genomföra skifte från halogen till LED enligt 
handlingsplan. Klart juni. (Publik verksamhet)

 •Utveckla nya rutiner och arbetssätt för utställ-
ningsverksamheten. Klart december.  
(Publik verksamhet) 





Utställningar

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

 ■ Pepparkakhussutställning –13/1

 ■ Konstnärsstafetten 28/1–20/2 och 25/2–20/3 

 ■ Plundra –31/1

 ■ Karl Melander –27/2

 ■ Standtune för Fornsalens gård av Augustas Serapinas -27/3

 ■ Djur och Odjur 2/4 - 1/5 

 ■ Folkhögskoleutställning  7/5 - 29/5 

 ■ Gotland Stories, på Gotlands Museum 11/6 - 6/11

 ■ Gotlands Stories, på andra platser på Gotland 11/6 - 11/12

 ■ Westfalen-Lippe stipendiat 23/9 - 23/10

 ■ Mental hälsa 4/11 – 5/3 2023

 ■ Lek och leksaker 19/11 - 5/3 2023

 ■ Skeletten berättar 3/12- 
 
 
BASUTSTÄLLNINGAR

 ■ Tyra Lundgrens reliefer 

 ■ 1361 – Striden om Gotland

 ■ Bildstenshallen 

 ■ Gotlandium – 430 miljoner år Gotland 

 ■ 10 000 år - Gotlands förhistoria 

 ■ Medeltidens Gotland 

 ■ Skattkammaren

 ■ Skepp & Skoj -hav och sjöfart på Gotland 

 ■ Upptäck Gotland 
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Programverksamhet
Gotlands Museum ska:

 ■ verka för en säsongsförlängning, i första hand maj 
och september men också april och oktober samt  
storhelger, där anpassade öppettider och program- 
verksamhet ska locka besökare.

 ■ tillsammans med samarbetspartners utveckla  
paketerbjudanden där upplevelser av natur-, kulturarv 
och konst kombineras med rekreation och mat, t.ex. 
cykelguidningar.

 ■ i takt med ökat besöksantal säkerställa att våra  
visningar, vandringar och vår programverksamhet  
håller högsta kvalitet.

 ■ arbeta mer proaktivt och uppsökande i vår  
bokningsverksamhet för uthyrning av lokaler samt  
programverksamhet.

 ■ stärka den pedagogiska verksamheten inom  
konstområdet.

 ■ utreda hur våra fastigheter kan användas i den  
pedagogiska verksamheten.  
 
 
 

Skola och lärande
Gotlands Museum ska:

 ■ med mer uppsökande verksamhet mot skolorna er-
bjuda attraktiva program som svarar mot läroplanerna. 

 ■ utveckla samarbetet med skolorna på Gotland 
särskilt mot äldre barn och ungdomar för att vara en 
dialogpart i viktiga samhällsfrågor.

 ■ erbjuda program och skolpaketerbjudanden till  
skolor på fastlandet.

 ■ utveckla samarbetet med andra samhällsfunktioner 
som polis, banker och försäkring, rättsväsende samt 
kulturarbetare och konstnärer etc. i syfte att vara en 
gemensam resurs i elevers lärande.
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AKTIVITETER
 •Utveckla den digitala programverksamheten och 

bestämma vilken typ av programverksamhet som 
kan genomföras digitalt. Klart juni. 
(Publik verksamhet)  

 •Utveckla och utöka den externa guidepoolen i 
syfte att säkra tillgången på guider främst under 
högsäsong. Klart juni. (Publik verksamhet)                                      

 •Genomföra guideutbildning med nationell  
certifiering i samverkan med Vuxenskolan samt  
aktörer inom besöksnäringen. Klart december.  
(Publik verksamhet) 

AKTIVITETER
 •Utveckla digitala skolprogram på museets  

kunskaps- och lärplattform. Klart december.  
(Publik verksamhet)

 •Genomföra världsarvsvandringar för skolelever i 
samarbete med och på uppdrag av Region Gotland. 
Klart december. (Publik verksamhet)  

 •Genomföra det konstpedagogiska projektet 
Möjlighetsmaskiner finansierat av Postkodstiftelsen. 
Klart december. (Publik verksamhet)





Samlingar, arkiv och 
bibliotek
Gotlands Museum ska:

 ■ tillgängliggöra och använda sina samlingar i  
kunskapsuppbyggnad genom generösa utlån till  
andra aktörer samt egna kunskapsuppbyggnadsprojekt  
kopplat till samlingarna. 

 ■ slutföra arbetet med uppordning av samlingarna. 

 ■ prioritera arbetet med digitalisering av våra samlingar 
och säkerställa att det finns en avancerad sökfunktion 
som är användarvänlig. 

 ■ säkerställa att det finns tydliga rutiner för kris- 
beredskap och restvärdesräddning inklusive en   
prioriteringslista för våra samlingar i både magasin, 
utställningar, museigårdar och fastigheter.

 ■ utifrån en prioriteringslista arbeta med klimatfrågor 
kopplade till samlingarna i alla lokaler.

 ■ samordna system för diarieföring och arkiv i syfte att 
förenkla tillgänglighet och användarvänlighet.
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AKTIVITETER
 •Färdigställa policydokumentet för samlingsför-

valtning. Klart juni. (Museichefen, Samlingar & 
kulturmiljö)

 •Fastställa bildpolicy. Klart juni. (Museichefen, 
Samlingar & kulturmiljö)

 •Genomföra klimatanpassningar i Fornsalen, sär-
skilt Skattkammaren samt säkra avfuktningskapaci-
tet i Magasinet. Klart juni. (Samlingar & kulturmiljö, 
Fastigheter & utställningsteknik)

 •Genomföra uppordning och omstrukturering i de-
lar av Magasinet och i externa magasin enligt plan. 
Klart december. (Samlingar & kulturmiljö)

 •Registrera och uppordna arkeologiskt material 
från äldre undersökningar. Klart december.  
(Samlingar & kulturmiljö)  

 •Lansera och utveckla innehåll i Gotlands Muse-
ums nya digitala kunskaps- och lärplattform.  
Klart december. (Samlingar & kulturmiljö, Publik 
verksamhet, Verksamhetsstöd & marknad)
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Internationell  
verksamhet
Gotlands Museum ska:

 ■ stärka sin internationella profil och prioritera  
samarbeten i Östersjöregionen i sin internationella 
verksamhet.

 ■ ta initiativ för att utveckla besök för den globala  
resenären med fokus på paket som attraherar besöka-
re från i första hand den tyska marknaden och övriga 
Östersjöregionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskning och  
kunskapsuppbyggnad
 
Gotlands Museum ska:

 ■ skapa en organisation och förutsättningar för att 
bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad med 
ambitionen att etablera oss som ett museum med 
forskningsprofil.

 ■ identifiera och fokusera på utpekade områden  
och samarbetsprojekt för forskning och kunskaps- 
uppbyggnad.

 ■ samarbeta för forskning och kunskapsuppbyggnad 
med universitet och högskolor på Gotland, nationellt 
och internationellt liksom interregionala samarbeten 
med andra museer och organisationer.

 ■ delta i forskningsprojekt som kan bidra med ytter-
ligare kunskap kring våra samlingar eller gotländskt 
natur-, kulturarv och konst men också inom pedagogik, 
utställningar och förmedling inom museisektorn och 
besöksnäringen i stort.
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AKTIVITETER
 •Ansöka om projektmedel inom ramen för huvud- 

temat natur & kultur i den regionala besöksnärings-
strategin. Klart juni. (Museichefen, Publik verksamhet)  

 •Delta med kompetens vid implementeringen av 
handlingsplan för världsarvet hansestaden Visby.  
Klart december. (Publik verksamhet, Samlingar &  
kulturmiljö)

AKTIVITETER
 •Bevaka och delta i arbete med forskningsfrågor inom 

ramen för länsmuseernas samarbetsråds verksamhet 
Klart december. (Museichefen) 

 •Bidra med forskningsunderlag och identifiera analy-
ser för genomförande inför ny förhistorisk basutställ-
ning. Klart december. (Samlingar & kulturmiljö) 

 •Stärka museets ställning som experter på ruiner på 
ett nationellt plan. Klart december. (Samlingar & kultur-
miljö) 

 •Undersöka möjligheten att initiera en digital informa-
tionsportal för byggnadsvård. Klart december.  
(Samlingar & kulturmiljö) 

 •Delta med arkeologisk kompetens och IT-kompetens 
i forskningsprojektet Forntida bilder 2.0 – en digital 
utgåva av de gotländska bildstenarna. Klart december. 
(Samlingar & kulturmiljö, Verksamhetsstöd & mark-
nad)

 •Genomföra kunskapsuppbyggnadsprojektet Karaktä-
risering av Gotlands kyrkor i samverkan med Visby stift. 
Klart december. (Samlingar & kulturmiljö)

 •Delta i och genomföra de forsknings- och kunskaps-
uppbyggnadsprojekt där finansiering beviljas.  
Klart december.





Uppdragsverksamhet
Gotlands Museum ska:

 ■ vara det självklara valet inom arkeologisk och bygg-
nadsantikvarisk uppdragsverksamhet på Gotland 
genom att erbjuda konkurrenskraftiga priser med bästa 
kvalitet och högsta kompetens. 

 ■ stärka uppdragsverksamheten inom andra delar av 
sina kompetensområden, t.ex. utställningar, pedagogik, 
förlag, konst och samlingar. 
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AKTIVITETER
 •Utveckla uppdragsverksamheten genom fokus på 

kundvård, större uppdrag, och tjänster inom ramen 
för ett breddat kulturmiljöbegrepp. Klart december. 
(Samlingar & kulturmiljö)

 •Genomföra uppdrag för Hembygdsförbundet. 
Klart december. (Publik verksamhet)

 •Genomföra uppdrag kring förvaltning och ut- 
veckling av Region Gotlands konstsamling.  
Klart december. (Publik verksamhet)

 •Planera och genomföra vård- och underhållsåtgär-
der samt utföra uppdrag kring tillgängliggörande av 
Visbys ruiner på uppdrag av Statens fastighetsverk. 
Klart december. (Samlingar & kulturmiljö, Verksam-
hetsstöd & marknad)

 •Genomföra en förstudie för ny utställning på 
Gotska Sandön, på uppdrag av Sandöns hem-
bygdsförening. Klart december. (Publik verksamhet, 
Verksamhetsstöd & marknad) 
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Fastigheter
Gotlands Museum ska:

 ■ i den årliga driftsbudgeten prioritera underhåll av 
fastigheter identifierade i fastighetsdatabasen.

 ■ utveckla finansieringsmöjligheterna för underhåll av 
fastigheter genom rutiner för att söka externa medel.

 ■ säkra tillgängligheten till fastigheterna.

 ■ utveckla utomhusmiljöerna runt Fornsalen,  
Konstmuseet och Gamla residenset.
 
 

Museigårdar
Gotlands Museum ska:

 ■ utveckla samarbetet med arrendatorerna på musei- 
gårdarna för att bygga upp långsiktiga, högkvalitativa 
verksamheter och samarbeten som tar tillvara gårdar-
nas unika miljöer.

 ■ stödja arrendatorerna för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten på museigårdarna.

 ■ prioritera och säkra underhåll av museigårdarna.  
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AKTIVITETER
 •Driva utredningsarbetet för att skapa ändamåls- 

enliga och klimatanpassade lokaler för konstmuse-
iverksamheten i dialog med Region Gotland samt 
besluta om val av befintlig byggnad eller alternativ 
byggnad/lokal. Klart juni. (Museichefen, alla avdel-
ningar) 

 •Genomföra underhåll och renoveringar av  
fornvännernas fastigheter enligt prioriteringar 
i underhållsplan. Klart december. (Fastigheter & 
utställningsteknik) 

 •Slutföra pågående skyltprojekt på Hoburgen. 
Klart juni. (Publik verksamhet, Verksamhetsstöd & 
marknad)

 •Iordningställa utställningsyta/yta för program-
verksamhet i Fornsalen. Klart december. (Fastigheter 
& utställningsteknik, Samlingar & kulturmiljö) 

AKTIVITETER
 •Slutföra utveckling av infrastrukturen på Petes. 

Klart juni. (Fastigheter & utställningsteknik)

 •Ta fram rutiner och ha dialog med de nya arren-
datorerna av Petes, för skötsel och handhavande av 
museiföremål, trädgård och caféverksamhet. Klart 
juni. (Verksamhetsstöd & marknad, Samlingar & 
kulturmiljö)

 •Slutföra skyltprojekt på Petes. Klart juni. (Verk-
samhetsstöd & marknad, Publik verksamhet)

 •Genomföra större tjärstrykningsåtgärder på 
Kattlunds. Klart december. (Samlingar & kulturmiljö, 
Fastigheter & utställningsteknik)

 •Genomföra programverksamhet med temadagar 
på Norrbys med aktiviteter kring natur- och kultur-
arv. Klart december. (Publik verksamhet)

 •I samarbete med byggnadsantikvarieprogrammet 
på Uppsala Universitet/Campus Gotland utföra 
byggnadsvårdsrelaterade insatser på Norrbys. 
Klart juni. (Publik verksamhet) 

 •Utveckla publikt material om livsförutsättningar 
på Norrbys i krigstider under perioden 1930-1950. 
Klart juni. (Publik verksamhet)
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Bungemuseet
Gotlands Museum ska:

 ■ som huvudägare i Bungemuseet AB arbeta för  
att säkra en stabil och långsiktig finansiering av  
verksamheten.

 ■ som huvudägare i Bungemuseet AB vara en garant 
för en högkvalitativ museiverksamhet.

 ■ som huvudägare i Bungemuseet AB arbeta för att 
Bungemuseet ska vara den naturliga besöksnoden på 
norra Gotland.  
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AKTIVITETER
 •Stödja VD i att säkra Bungemuseets ekonomi och 

verksamhet. Klart december. (Museichefen) 
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Besök och butik
Gotlands Museum ska:

 ■ i sina museibutiker, både fysiska och webbshopen,  
ha ett attraktivt och unikt utbud i varierande prisklasser 
och med tydlig koppling till Gotland, våra samlingar och 
utställningar. 

 ■ ha aktuella böcker från eget förlag samt erbjuda  
Gotlandslitteratur inom natur-, kulturarv och konst.

 ■ utveckla butikskoncept på utvalda platser på Gotland.

 ■ utveckla kampanjer och erbjudanden samt  
medlems- och temakvällar för att göra butiksbesöket 
och medlemskapet mer attraktivt.

 ■ skapa ett butiks- och bokråd som stöd i inköps- och 
beställningsarbetet. 
 
 
 
 

Bokning, konferens  
och lokaluthyrning
Gotlands Museum ska:

 ■ arbeta mer proaktivt och uppsökande i vår boknings-
verksamhet för konferenserbjudanden och uthyrning av 
lokaler.

 ■ genom en hållbar prissättning vara en attraktiv  
uthyrare av lokaler under Almedalsveckan.

 ■ erbjuda attraktiva konferenspaket med möjlighet till 
museiupplevelser.
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AKTIVITETER
 •Utveckla försäljning av våra produkter på strate-

giskt utvalda platser. Klart juni. (Publik verksamhet, 
Verksamhetsstöd & marknad)

 •Utveckla profilprodukter med inspiration från  
museets publika verksamhet. Klart december.  
(Publik verksamhet, Verksamhetsstöd & marknad)

AKTIVITETER
 •Stärka värdskap, införsäljning och service mot 

bokade grupper. Klart juni. (Publik verksamhet)

 •Stärka relationer och samarbete med våra  
samarbetspartners och guider med fokus på  
kryssningsgäster. Klart juni. (Publik verksamhet, 
Verksamhetsstöd & Marknad)





Utgivning och  
publicering
Gotlands Museum ska:

 ■ i sin förlagsverksamhet ha en blandning av smal 
forskningslitteratur och populära publikationer för en 
bredare publik, alltid med Gotlandsanknytning och med 
text och bild i samspel.

 ■ ge ut Gotländskt arkiv med en balans mellan  
aktuella teman ur historiskt perspektiv och veten- 
skapliga artiklar olika årgångar.

 ■ säkra att förlagsverksamheten har ekonomisk  
bärighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital infrastuktur
Gotlands Museum ska:

 ■ sträva efter en modern och kostnadseffektiv digital 
infrastruktur.

 ■ fortsätta utveckla och digitalisera administrativa  
rutiner till stöd och effektivisering av verksamheten.

 ■ fortsätta utveckla digitala förutsättningar i uppdrags-
verksamheten.  

 ■ påbörja förflyttningen från digitisering till digitalisering.

AKTIVITETER
 •Utgivning av publikationer enligt utgivningsplan. 

Klart december. (Verksamhetsstöd & marknad)

 •Starta upp arbete med jubileumsbok fornvännerna 
150 år (Gotländskt Arkiv 2025). Klart december. 
(Verksamhetsstöd & marknad)

 •Utreda hur Gotländskt Arkiv kan bli mindre  
resurskrävande samt mer attraktiv för medlemmar 
och andra målgrupper. Klart december.  
(Verksamhetsstöd & marknad)
 

UTGIVNINGSPLAN 2022
Gotländskt Arkiv 2022 
Explore Gotland  
Visby Entdecken

AKTIVITETER
 •Implementera ett ärendehanteringssystem för 

supportfunktion. Klart juni. (Verksamhetsstöd & 
marknad)

 •Bygga ut och utveckla Gotlands Museums fysiska 
IT-infrastruktur. Klart december. (Verksamhetsstöd 
& marknad)

 •Säkra IT-infrastruktur för samlingar och arkiv 
(Collective access, K-samsök, FileMaker).  
Klart december. (Verksamhetsstöd & marknad) 

 •Implementera och utveckla avancerad utställ-
ningsteknik genom ett nytt styr- och reglersystem. 
Klart december. (Publik verksamhet, Verksamhets-
stöd & marknad)
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Gotlands Museum ska:

 ■ tydliggöra relationen mellan de varumärken som 
finns under paraplyet Gotlands Museum. 

 ■ utveckla sin relationsmarknadsföring.

 ■ fortsätta utveckla synligheten och aktiviteten på de so-
ciala medierna och använda dessa i flera sammanhang.

 ■ använda marknadsföringskanaler som ligger i tiden 
och är kostnadseffektiva.

 ■ nå fler besökare och målgrupper genom att erbjuda 
information, guidningar och utställningar på flera språk.

AKTIVITETER
 •Upprätta en kommunikationsplan för extern 

kommunikation t ex nyhetsbrev, sociala medier, 
annonsering mm. Klart februari. (Verksamhetsstöd 
& marknad)

 •Arbeta fram och tydliggöra den visuella kommu-
nikationen för museets sociala medier. Klart juni. 
(Verksamhetsstöd & marknad)

 •Fortsätta arbetet med att kategorisera museets 
digitala bildbibliotek. Klart december. (Verksamhets-
stöd & marknad) 

Kommunikation,  
marknadsföring och varumärke
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KONSTUTVECKLARE 
 
Ansvarsområde 
Konstkonsulentens uppgift är att stärka, främja och 
utveckla det gotländska konstområdet. Genom en 
helhetssyn på konsten och dess relation till det övriga 
samhället är verksamheterna övergripande inriktade på 
att stärka de regionala strukturerna på konstområdet.

Konstkonsulentens ansvarsområde är att arbeta inom 
konstsektorn och göra den gotländska konstscenen 
tillgänglig för alla. Främjandeuppdrag syftar till  
utveckling av konstområden, omvärldsbevakning,  
brobyggande och nätverksskapande mellan olika  
aktörer på och utanför konstområdet.

 

AKTIVITETER
 •Producera och distribuera foldern Konst på Gotland 

2022 som marknadsför utställningar och konsthän-
delser på Gotland. Klart juni.

 •Erbjuda ungdomar sommarlovsjobb inom konst i 
samarbete med Region Gotland/Gotlands kulturut-
vecklare. Klart juni.

 •Erbjuda konstnärer på Gotland en fortbildning i att 
gestalta sina portfolion. Klart december.

 •Ta emot årets Westfalenstipendiat och genomföra 
en utställning med hens konst. Klart december.

 •Genomföra utställningsstafetten Konststafett (där 
utställande konstnär väljer nästa), på Gotlands 
Museum eller andra platser på ön. Fem tillfällen.  
Klart december.

 •Genomföra en bygdegårdsturné med konst från 
Region Gotlands andra omgång av Coronauppdrag, i 
samarbete med Region Gotland. Klart december.

 •Genomföra ett flertal nätverksmöten som stärker 
konstområdets olika delar. Klart december.

Kulturutveckling
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KULTURARVSUTVECKLARE 
 
Ansvarsområde 
Kulturarvskonsulentens uppgift är att stödja alla som 
arbetar med att tillgängliggöra det gotländska kulturar-
vet. Det handlar framför allt om öns 73 hembygdsför-
eningar, men även om andra aktörer, som små privata 
museer och enskilda – alla med den gemensamma 
nämnaren att de arbetar med att göra kulturarvet 
tillgängligt.

Kulturarvskonsulentens ansvarsområde är att arbeta 
främjande inom kulturarvsfältet och göra det gotländ-
ska kulturarvet mer tillgängligt för alla. Uppdraget är ett 
strategiskt främjandeuppdrag som bland annat innebär 
att kulturarvskonsulenten är samordnare och kontakt-
person för lokala museer och hembygdsföreningar. 
Konsulenten fungerar också som en länk och en sam-
talspart till civilsamhället och kulturarvsentreprenörer.

 

AKTIVITETER
 •Arrangera utbildningar för kulturarvsaktörer och 

hembygdsföreningar i samverkan med Gotlands 
Hembygdsförbund och studieförbundet Vuxen- 
skolan. Klart december. 

 •Verka för kompetensförsörjning inom hembygds-
rörelsen och museer genom föryngring och nyre-
krytering i syfte att säkra verksamhetsutveckling 
och förutsättningar för förändringsprocesser.  
Klart december. 

 •Arbeta med natur- och kulturarvsturism i nätver-
ken enligt besöksnäringsstrategin. Klart december. 

 •Producera museiguiden i samarbete med studie-
förbundet Vuxenskolan på Gotland. Klart maj.

 •Samordna Kulturarvsdagen på Gotland.  
Klart september. 

 •Delta i projektet Kulturarv som besöksmål med 
Sveriges Hembygdsförbund. Klart december.





GOTLANDS MUSEUM AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSPLAN 2022   39

SLÖJD- OCH FORMUTVECKLARE 
 
Ansvarsområde 
Slöjd- och formkonsulenterna arbetar för att slöjden 
ska leva vidare både som kulturyttring och som nä-
ringsgren. Konsulenterna arbetar med utvecklande per-
spektiv inom frågor som rör kulturarv, kunskapsöverfö-
ring och näringsfrågor. Viktiga målgrupper är barn och 
unga, en slöjdintresserad allmänhet samt näringsidkare 
inom slöjd, konsthantverk och design. 

Konsulenterna arbetar ofta med teman som mynnar 
ut i kurser, utställningar eller längre fortbildningar. De 
bedriver också fördjupningsarbete inom kulturarvsom-
rådet slöjd och ambitionen är att göra glädjen, lusten 
och kunskapen om slöjd, konsthantverk och design mer 
tillgänglig.

Slöjd- och formkonsulenterna initierar och leder projekt 
för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid. Det kan 
vara projekt i samarbete med formgivare och slöjdare, 
projekt i samarbete med andra län eller länder, projekt 
inom området hantverksaktivism eller hållbarhet. 

AKTIVITETER
 •Visa broderiutställningen Djur & odjur på Gotlands 

Museum i april. Klart juni.

 •Visa utställningen Gotlands svarta guld – en vand-
ringsutställning om tjära på olika platser runt om på 
Gotland. Klart december.

 •Samarbeta med studieförbundet Vuxenskolan, 
Gotlands läns hemslöjdsförening och Textil Gotland 
kring en Skaparlokal på Kulturum i Visby.  
Klart december.

 •Samarbeta med Svensk Form Gotland för att 
starta en regional hubb för SPOK – en digital platt-
form som listar lokala tillverkare för att designers 
och andra kreativa företag lättare ska kunna hitta 
produktionsmöjligheter i sin närhet, från slöjd till 
industri. Klart december. 

 •Samarbeta med Gotland Grönt Centrum och Got-
lands besöksnäring inför Baltic Wool Conference 
och en eventuell Gotland Wool Weekend.  
Klart december.

 •Delta i projektet Baltic Wool Cooperation och vara 
medarrangör till Baltic Wool Conference med syfte 
att skapa ökad samverkan mellan företag i Öster-
sjöregionen. Klart december.

 •Delta i det regionala projektet Aerpie – ett sam-
arbetsprojekt om samisk kultur tillsammans med 
dans, litteratur och ev. flera kulturområden.  
Klart december.

 •Delta i det nationella slöjdprojektet 1 kvm lin och 
arrangera aktiviteter på temat från frö till linne i 
samarbete med konsulenterna för kulturarv och 
dans. Klart december.

 •Utarbeta en övergripande strategisk plan för slöjd, 
form och design i samverkan med berörda organi-
sationer, designföretag och utbildningsanordnare. 
Klart december.



Gotlands Museum
Strandgatan 14, 621 56 Visby

Tel 0498-29 27 00  
www.gotlandsmuseum.se


