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Inledning
Syftet med föreliggande strategier för Gotlands Museum 2018-2020 är att peka ut en inriktning 
för verksamheten och var vi vill befinna oss om tre år. Strategierna är treåriga och gäller för peri-
oden 2018-2020. Till strategierna kopplas årliga affärs- och verksamhetsplaner med tillhörande 
budget. Den årliga planen ska innehålla aktiviteter och åtgärder med syfte att nå de mål som 
utpekas i strategierna.
 
Strategierna har tagits fram i en process som har inkluderat workshop med styrelsen och 
workshop med alla medarbetare. Utifrån dessa har sedan förslag på strategier arbetats fram av 
museiledningen; förslag som sedan har diskuterats i styrelsen och på dialogmöte med medarbe-
tarna. Beslut fattades av styrelsen den 5 december 2017.
 
Uppföljning av strategierna kommer att ske efter avslutad treårsperiod.

Susanne Thedéen, länsmuseichef och landsantikvarie
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Uppdrag, vision, affärs- och  

verksamhetsidé
Gotlands Museum är ett regionalt museum som ägs av den ideella föreningen Gotlands forn-
vänner grundad 1875 av Per Arvid Säve. Enligt föreningens stadgar ska Gotlands Museum vara 
samhällets minne som samlar och sprider kunskap om länets natur- och kulturarv samt verkar 
för att det bevaras, vårdas, brukas och tillgängliggörs för alla. Gotlands Museum ska bedriva 
professionell verksamhet inom museets kompetensområden och bistå samhället med kunskap.

Visionen för Gotlands Museum är MUSEUM FÖR ALLA! Med det menar vi att oavsett kön, ålder, 
funktionsvariation, etnisk eller kulturell bakgrund ska museets besökare få äkta och levande upp-
levelser med möjlighet till lärande, reflektion och kreativitet.

Vår affärs- och verksamhetsidé bygger på värdskap och kunskap. Det betyder att Gotlands  
Museum i all sin verksamhet eftersträvar en balans mellan våra besökares efterfrågan, behov  
och upplevelser och vårt uppdrag att bidra med kunskap och bildning. Vi erbjuder våra besökare 
en upplevelse som ger bildning genom att diskutera aktuella samhällsfrågor, tvärvetenskapliga 
perspektiv och demokratifrågor med historisk kunskap och djup.

Gotlands Museum finns på hela Gotland. Vi har verksamhet i våra museigårdar, engagemang i 
Bungemuseet AB och styrelserepresentation i en ett stort antal föreningar och stiftelser runtom 
på ön. 
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Nationell och regional styrning
Gotlands Museums verksamhet styrs på övergripande nivå av kulturarvspolitiken och av de 
nationella kulturpolitiska och kulturmiljöpolitiska målen. Enligt de kulturpolitiska målen ska 
kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.  
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig förnyelse ska 
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska politiken främja allas möjlighet till kultur-
upplevelser, bildning och till att utveckla skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förny-
else, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas och främja internationellt 
och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 
De nationella kulturmiljöpolitiska målen säger att kulturmiljöarbete ska främja ett hållbart samhäl-
le med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, ska främja människors 
delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön, ska främja 
ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upp-
levelser, ska främja en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas 
till vara i samhällsutvecklingen. 

De legala ramarna för Gotlands Museums verksamhet utgörs av museilagen där museers tre 
grunduppdrag slås fast: publik verksamhet, samlingsförvaltning och att bidra till forskning och 
kunskapsuppbyggnad. 

På regional nivå styrs Gotlands Museums verksamhet av den regionala kulturplanen och det 
uppdrag vi har inom ramen för kultursamverkansmodellen, den modell som styr uppdrag och 
resurstilldelningen till de regionala kulturinstitutionerna. Inom ramen för kultursamverkan har 
Gotlands Museum ett uppdrag att regionalt tillgängliggöra vår verksamhet. Gotlands Museum ska 
vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer. Gotlands museum ska sörja för att verksamheten 
håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse. Vi ska i förekommande 
fall tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för kulturkonsulenter. För åren 
2017-2020 är de regionala fokusområdena för kulturen på Gotland. kulturell delaktighet, villkor för 
kulturskapande samt kulturdriven tillväxt och innovation. 
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Strategiska överväganden
Det är flera stora frågor som påverkar verksamheten på Gotlands Museum de kommande åren 
och som finns med som förutsättningar för målen och inriktningen i strategidokumentet. Det 
handlar om konsekvenser av den nya kulturarvspolitiken i bred bemärkelse men också om imple-
menteringen av den nya museilagen. Här är det framförallt inom området forskning och kunskaps-
uppbyggnad som Gotlands Museum behöver stärka sitt arbete. Riksantikvarieämbetet har fått 
ett samordningsansvar för museifrågorna samtidigt som Kulturrådet behåller ansvaret att fördela 
resurser via kultursamverksansmodellen och de regionala utvecklingsbidragen. På nationell nivå 
kommer också betänkandet om besöksnäringen, som ska leda till en samlad politik för upplevelse-
baserad tillväxt, att vara viktig.
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På regional nivå har kulturfrågorna flyttats till regionstyrelseförvaltningen och en ny politisk orga-
nisation och förvaltningsorganisation ska byggas upp. Flera betydelsefulla strategiska dokument 
som kommer att påverka vår verksamhet ska också tas fram och implementeras de närmsta åren. 
Det handlar om en revidering av den regionala utvecklingsstrategin för Gotland liksom om en ny 
besöksnäringsstrategi och en handlingsplan för världsarvet Visby. 

I april 2018 invigs den nya kryssningskajen. Den innebär både en möjlighet för Gotlands Museum 
genom fler besökare, särskilt internationella. Samtidigt medför fler besökare en utmaning där vi 
behöver kvalitetssäkra verksamheten men också utveckla vårt erbjudande och våra produkter både 
själva och tillsammans med andra. Det finns överlag ett ökat behov och önskan från våra besökare 
på förnyelse, upplevelser och delaktighet i verksamheten vilket vi behöver svara upp emot. 

De senaste åren har medlemsantalet i Föreningen Gotlands fornvänner minskat. Det förefaller 
vara en generell samhällstrend. Trots det behöver vi arbeta aktivt med att attrahera medlemmar 
till föreningen. 

Ett annat område där vi behöver möta behov från besökare, forskare och en intresserad allmänhet 
är ökade krav på digitalisering och efterfrågan på digital tillgänglighet. Det gäller i hög grad digita-
liseringen av våra samlingar som syftar att öka tillgängligheten för breda grupper av användare.

Uppdragsverksamheten på Gotlands Museum är en betydelsefull intäktskälla. Samtidigt är den 
känslig för konjunkturen därmed svår att prognosticera. Inom särskilt byggnadsvården har dessut-
om konkurrensen ökat de senaste åren. 

Det ekonomiska läget för museet är stabilt men det finns stora underliggande investeringsbehov.  
Vi behöver fortsätta bevaka personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna liksom säkra 
underhållet av våra fastigheter och möjligheter till affärsutveckling och därmed egenintäkterna 
inom uppdrag, butik och konferens och lokaler. De kommande åren har vi flera förestående pen-
sionsavgångar vilket innebär ett behov av överföring av kompetens.
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Målgrupper och besökare 
 
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  
 och 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 Gotands Museum till att  
 Gotland blir en attraktiv plats att bo och leva på 

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

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 m.m. skapa delaktighet och ta tillvara sina besökares och målgruppers  
 synpunkter för att säkra att museets verksamhet håller högsta kvalitet och har relevans.
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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 skräddarsydda  
 medlemserbjudanden 

 ■ vidareutveckla volontärverksamheten och rekrytera fler yngre ambassadörer för museet.
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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 hållbarhetsfrågor 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 sina policyer, i första hand miljöpolicy samt   
 jämställdhets- och mångfaldspolicy. I förekommande fall ska det säkras att det finns  
 handlingsplaner. 
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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 uppdragsverksamheten 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.
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Områden för strategier 
 
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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Program och pedagogik
Gotlands Museum ska:

 ■ verka för en säsongsförlängning, i första hand maj och september men också april och oktober  
 samt storhelger, där anpassade öppettider och programverksamhet 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 program-  
 verksamhet 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 erbjuda 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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Samlingar och arkiv
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 krisberedskap 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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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 besökare 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   
 kunskapsuppbyggnad  

 ■ 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 ytterligare 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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Uppdragsverksamhet
Gotlands Museum ska:

 ■ vara det självklara valet inom arkeologisk och byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet på  
 Gotland genom att erbjuda konkurrenskraftiga priser med bästa kvalitet och högst kompetens 

 ■ stärka uppdragsverksamheten inom andra delar av sina kompetensområden, t.ex. utställningar,  
 pedagogik, förlag, konst och samlingar. 
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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 museigårdarna för att bygga upp långsiktiga,  
 högkvalitativa verksamheter och samarbeten som tar tillvara gårdarnas unika miljöer 

 ■ stödja arrendatorerna för att utveckla den pedagogiska verksamheten på museigårdarna 

 ■ prioritera och säkra underhåll av museigårdarna.  
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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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Butiker
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 bokningsverksamhet 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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Utgivning och publicering
Gotlands Museum ska:

 ■ i sin förlagsverksamhet ha en blandning av smal forskningslitteratur och populära publika- 
 tioner 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 vetenskapliga 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 uppdragsverksamheten  

 ■ påbörja förflyttningen från digitisering till digitalisering.
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Kommunikation, marknadsföring 
och varumärke
Gotlands Museum ska:

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

 ■ utveckla sin relationsmarknadsföring 

 ■ fortsätta utveckla synligheten och aktiviteten på de sociala 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.
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Gotlands Museum
Strandgatan 14,  621 56 Visby

Tel 0498-29 27 00  
www.gotlandsmuseum.se


