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årsredovisning

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet

Utställningar och aktiviteter lockade många besökare
till Livrustkammaren under Stockholms Kulturnatt.
Foto: Erik Lernestål och Jens Mohr LSH, om inte annat anges.
Samtliga bilder från museernas samlingar och miljöer CC BY-SA.
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LSH:s digitala bildarkiv har nu
36 000 nedladdningsbara fotografier
under fria licenser. Användningen av
arkivet gav årets mest överraskande
resultat. Hela 17 miljoner visningar
gjordes av LSH:s bilder av framförallt
föremål ur samlingarna.

Hallwylska museet
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Livrustkammaren

Skoklosters slott

Överintendentens kommentar
Verksamheten år 2015 för Livrustkammaren och Skoklosters slotts med Stiftelsen Hall
wylska museet (LSH) kan sammanfattas som mycket positiv och stabil. Återigen noteras
att besöksantalet till de tre museerna är stort i jämförelse med många andra museer, totalt
nästan 450 000 besökare. På Skoklosters slott ökade antalet besökare för fjärde året i rad,
vilket är i linje med det utvecklingsarbete som bedrivs sedan några år tillbaka. Av LSH:s
besökare var hela 30% (29%) under 19 år, och av de drygt 140 000 personer som deltog i
någon av de pedagogiska aktiviteterna utgjorde nästan 55 000 personer barn och unga.
Ekonomin var i god balans och anslaget på drygt 44 miljoner kronor, tillsammans med
ytterligare en tredjedel extern finansiering, användes för att bedriva en omfattande och
varierad verksamhet.
Visionen och strategin för myndighetens utveckling pekar mot en publik verksamhet
med stor mångfald, där museerna är kulturmötesplatser för fler och olika målgrupper, i
varierande åldrar och med differentierade behov av möten och lärande. Med kunskap och
olika perspektiv bearbetas utställningar, publikationer och samlingar. Därtill ökar antalet
samarbetspartners, vilka är avgörande för ett alltmer mångfacetterat utbud. Inom området
forskning och utveckling visar trenden tydligt att andelen samarbeten med vetenskapliga
institutioner ökar, vilket bidrar till fler och breddade perspektiv. Samtliga tillfälliga ut
ställningar gjordes tillsammans med olika externa aktörer. Ovanligt många, nämligen
fyra, av årets elva utställningsproduktioner öppnade utanför LSH:s museer bl.a. i regional
samverkan.
Viktiga resultat gjordes också inom det LSH benämner som samlingskontroll. Däri ingår
förvaltningsuppgifter som att hålla god ordning på föremålen och hela 23% (13%) av det
totalaantalet föremålsposter kontrollerades. Samlingarna är sökbara via webb, men fler
talet föremål saknar fortfarande bild. Ett högt ställt fotograferingsmål kunde förverkligas
och andelen föremålsposter med bild ökade till 44% (39%). Satsningen på digital tillgäng
lighet fortsatte och målsättningen att fritt dela material och kunskap med så många som
möjligt gav nya resultat. I Europeana, ett europeiskt samarbete för delad kulturarvsdata,
finns nu nästan hälften av LSH:s samtliga samlingsposter. Det tidigare öppnade digitala
bildarkivet med nedladdningsbara fotografier under fria licenser gav årets mest överras
kande resultat, då ofattbara 17 miljoner visningar gjordes av LSH:s bilder.
Myndighetens verksamhet utökades då LSH övertog fastighetsförvaltningen av det Hall
wylska palatset. Därtill öppnade en restaurangverksamhet på den Hallwylska gården, ett
sätt att bredda besöksupplevelsen. Arbetet med att värdera, bevara och vidareutveckla
verksamhetens kvalitet pågår ständigt och under året mottog LSH ett ovanligt stort antal
nomineringar till olika utmärkelser och priser. Alla resultat är
dock inte mätbara. Under 2015 ökade verksamhetens mångfald
och ytterligare ett steg togs mot LSH:s Vision 2017, att arbeta
för alla människors lika värde.

Magnus Hagberg
Överintendent
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Vision 2017 – myndighetens utveckling
Inför år 2015 antog LSH Vision 2017 med värdegrund och
strategi för perioden 2015–2017. Visionen är en uttolk
ning av vad LSH behöver fokusera på för att på bästa sätt
uppf ylla målsättningarna i instruktionen och reglerings
brevet. Under det första året har verksamhetsplanens akti
viteter och utveckling präglats av visionen, för att under
kommande år omsättas i operativ verksamhet. Dokumen
tet har kompletterats med flera policyer och planer, som
mer ingående tar fasta på intentionerna i visionen. Det
gäller exempelvis digitalisering, där en plan beslutats ut
över Digitaliseringsstrategin. Strategin och planen är en
viktig del i tillgänglighetsarbetet, liksom strävan att be
driva en öppen verksamhet där kunskap och information
delas fritt med så många som möjligt.
En mångfaldspolicy beslutades 2015 och därefter påbör
jades arbetet med en handlingsplan med konkreta akti
viteter, ett arbete hela personalen varit delaktig i. För att
synliggöra visionen ytterligare utmanade två externa pro
cessledare LSH:s medarbetare i normkreativitet under en
personaldag. I handlingsplanen definieras fem områden
som särskilt viktiga. Där ingår organisationsfrågor såsom
rekrytering och kompetensutveckling, liksom den publi
ka verksamheten med riktlinjer för planering, uppföljning
och utvärdering. Ytterligare ett fokusområde är kommu
nikation och vilka LSH samarbetar med, allt för att nå en
ökad mångfald. Under året initierades även flera kompe
tensinsatser i linje med den nya visionen. Som en part
gemensam satsning ägnades en personaldag åt värdskap
och bemötande, vilket nämns ytterligare i nästa kapitel.

LSH:s visionsbaserade värdegrund
Vi arbetar för alla människors lika värde och bidrar till en
demokratisk samhällsutveckling.
Genom mångfald möjliggör vi mötet med fler och olika människor. Med kunskap och olika perspektiv, på såväl det förgångna
som samtiden, visar vi att det går att förändra samhället.

2017 ska verksamheten
– uppfattas som inbjudande, händelserik och dynamisk
– ta en självklar plats i samhällets kunskapsutveckling
– präglas av en öppenhet för delaktighet och medskapande

Strategi
1. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Vi river hindren!
2. Med en nyfiken och utforskande dialog skapar vi relationer
som breddar och fördjupar verksamheten. Vi söker samarbeten
som kompletterar!
3. I samverkan producerar och kommunicerar vi kunskap.
Delad kunskap är ökad kunskap!
4. Med fler och nya perspektiv gör vi våra berättelser mer
angelägna. Vi vågar mer och når fler!
5. Med besökarna i centrum utvecklar vi vårt värdskap och
museerna som offentliga rum.
6. Vi stimulerar till livslångt lärande och använder olika lärstilar.
Genom att aktivera flera sinnen, engagera och beröra skapar vi
upplevelser.
7. Vi brukar och kommunicerar våra samlingar och miljöer.
Ett använt kulturarv blir ett angeläget kulturarv!
8. Vi bevarar effektivt det kulturarv vi förvaltar för nutida
och framtida generationer
Vårt interna arbete präglas av
A. att vi tar stöd i och utvecklar våra gemensamma rutiner och
arbetsprocesser för en mer effektiv och kvalitativ verksamhet.
B. att vi utvecklar medarbetarskap och ledarskap för att bättre
kunna ta ansvar för verksamhetens delar och helhet. Tillsammans tar vi ansvar för en arbetsmiljö med ständiga förbättringar.
C. att vi har en god stabil ekonomi.
D. att vi respekterar varandra, litar på varandras kompetenser
och välvilja att ta ansvar för verksamheten. Med tydlig kommunikation skapar vi acceptans för varandra. Vår trygghet finns i
känslan av att vara uppskattade och behövda på arbetsplatsen.
Med lite självdistans och humor får vi mod att utvecklas genom
att pröva och lära.
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Arbetsuppgifterna är varierande i en verksamhet med
mångfacetterat innehåll. Museichef Malin Grundberg tjänstgör
som drottning vid Riddarklubbens stora maskerad och förrättar
hundratals dubbningar av sköna riddare och tappra prinsessor.

Myndigheten som arbetsplats
Kompetensinsatser och kompetensöverföring
Det, sedan tidigare påbörjade, arbetet med att utveckla så
väl ledarskap som kärn- och stödverksamhet inom myn
digheten fortsatte och flera olika insatser initierades under
året. En partsgemensam satsning på projektverksamhet
genomfördes genom att fem medarbetare deltog i en ex
tern utbildning för projektarbete inom museer och inom
projektledning, bl.a. vid Institutet för Företagsledning.
Ett nytt partsgemensamt område var värdskap och be
mötande, ett utvecklingsområde enligt myndighetens
Vision 2017 och ett led i att vara tillgängliga och öppna
för alla. I början av året gick enskilda medarbetare och
chefer på seminarier hos verksamhetsrådgivaren Värd
skapet och en personaldag arrangerades för samtliga med
arbetare med temat ”det goda värdskapet”. I samband med
detta skapades en myndighetsgemensam värdskapsgrupp
som ska fortsätta arbetet och säkerställa att utvecklingen
genomförs i praktiken.
Insatser inom utveckling av ledningsgruppen har
fortsatt med hjälp av en extern konsult och därutöver
genomfördes tre interna chefsseminarier. Seminarierna
handlade om dialogbaserade medarbetarsamtal, lönebild
ningsteori och lönesättande samtal samt roller och an
svar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet var,
förutom kännedom om lagar och regler samt kunskaps
förmedling, att säkerställa att erfarenhetsutbyte sker.

Interna utbildningsinsatser gjordes i myndighetens
projektmodell där flera interna workshopar genomför
des. Likaså omfattades merparten av medarbetarna av
internutbildning i databasen MuseumPlus, liksom hur
medarbetarna skriver och företräder myndigheten i
socialamedier samt publicerar på intranätet. Utöver dessa
insatser har ett flertal medarbetare deltagit i kurser och
konferenser hos externa aktörer, bl.a. i regi av bransch
organisationerna the International Council of Museums
(ICOM) och Riksförbundet Sveriges museer.
Ett flertal nationella och internationella studiebesök
genomfördes i syfte att inspirera, lära och utbyta erfaren
heter. Flera av de internationella studieresorna hade bas
utställningar som tema. En medarbetare disputerade
inom ramen för sin anställning med en avhandling om
metoder för textilkonservering. En framgångsfaktor för
avhandlingsarbetet var att forskningen utfördes på halv
tid som en del i anställningen som textilkonservator vid
myndigheten. Att parallellt med forskning vara del av den
dagliga verksamheten är av stor vikt för att forsknings
arbetet ska bli väl förankrat och samtidigt kunna befrukta
den löpande verksamheten.

Arbetsmiljö och hälsa
LSH arbetar kontinuerligt med att förbättra och förtydliga
hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Då myndigheten be

LSH Årsredovisning 2015 • 7

driver verksamhet vid fyra geografiskt olika arbetsställen,
har LSH fortsatt fokuserat på att utveckla arbetsmetoder
och tillhandahålla arbetsverktyg för ökad flexibilitet. Ett
intranät togs i bruk för att underlätta internkommuni
kation och informationsspridning. Arbetsmiljöpolicyn
reviderades under året. Arbetsmiljökommittén samman
trädde fyra gånger, där såväl operativa som mer strategiska
arbetsmiljöfrågor diskuterades. Ämnen som belystes var
bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete, med kommande för
ändringar i lagstiftningen och anpassningar av myndig
hetens verksamhet. Arbetsmiljökommittén genomförde
skyddsronder och säkerhetsgruppen sammanträdde vid
flertalet tillfällen. Ett nytt lokalt villkorsavtal togs fram,
där bl.a. friskvårdsbidraget höjdes. Under 2015 nyttjade
42% (49%) av medarbetarna bidraget för friskvård. Eko
logiska fruktkorgar infördes vid arbetsställena.

Åldersbalans och antalet anställda
Medelåldern vid myndigheten var 47 år, vilket är i linje
med föregående år. Om säsongs- och tillfälligt anställda
skulle vara medräknade sjunker dock medelåldern kraf
tigt. Under åren 2016–2020 kommer sex medarbetare ha
nått åldern 65 år. Medelantalet anställda under 2015 var
63 personer (60). Uttryckt i årsarbetskrafter var det 54 (51)
personer. Därtill tillkommer säsongs- och tillfälligt an
ställda samt medarbetare med arbetsmarknadsstöd.

Jämställdhet och mångfald
Den fleråriga strävan att få en mer jämställd grupp med
arbetare har givit ett positivt resultat. Relationen mellan
antal anställda kvinnor och män förändrades till 70%
(75%) kvinnor och 30% (25%) män. En ny mångfaldspolicy
som integrerar mångfaldsperspektivet i all verksamhet
inom LSH beslutades. I anslutning till detta arbete ska
pades en mångfaldsgrupp och arbetet påbörjades med en
mångfaldsplan, och en personaldag genomfördes på temat
med normkreativitet i fokus.

Sjukfrånvaro
Trenden med sjunkande sjukfrånvaro totalt fortsatte inom
myndigheten till 2,2% (2,3%), dock ökade korttidssjuk
frånvaron något. Långtidssjukfrånvaron sjönk däremot
till 29% (44%) av den totala sjukfrånvaron. I förhållande
till staten i övrigt hade LSH en relativt låg sjukfrånvaro,
då det statliga genomsnittet var 3,4% 2014. Med få an
ställda ger varje enskilt sjukdomstillfälle stort genomslag
i statistiken.
Sjukfrånvaro för myndigheten
2015

2014

2013

2,2%
1,6%

2,3%
1,3%

3,9%
1,4%

Jämförelse kön
Kvinnor
Män

2,5%
1,4%

2,8%
0,8%

4,1%
3,3%

Jämförelse ålder
50 år–
30–49 år
–29 år

1,9%
2,5%
*

1,7%
2,8%
*

4,1%
3,2%
*

Sjukfrånvaro, totalt
Sjukfrånvaro, exkl. frånvaro 60 dagar
eller längre

*Gruppen bedöms för liten för att redovisas explicit.

Miljöledning
Under året utarbetades en ny miljöpolicy som beslutades.
I den prioriterade myndigheten i huvudsak miljöaspek
ter som energiförbrukning, tjänsteresor, avfallshantering
samt inköp av varor och tjänster. Målsättningen med myn
dighetens miljöledningssystem är ständig förbättring av
verksamhetens miljöarbete. Vid Hallwylska museet utför
des stora insatser för minskad energiförbrukning genom
att äldre ljuskällor ersattes med LED-teknik. Som nämnts
tidigare infördes ekologisk frukt till de olika arbetsplat
serna. I Naturvårdsverkets senaste utvärdering av statliga
myndigheters miljöarbete fick LSH 6 poäng av 10 möj
liga. Med anledning av att Naturvårdsverket ändrade sitt
utvärderingssystem av statliga myndigheters miljöarbete
kunde årets resultat inte jämföras med föregående års.

Konservator Peter Sedelius arbetar med metallföremål
i konserveringsateljén i Tumba inför en utställning.
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Foto: Charlotta Andersson

Samtliga elva utställningar som producerades under
året gjordes i samarbete med andra aktörer. A Frozen
Tale är en av årets utställningar som visades utanför
museerna, här på Arlanda flygplats terminal 5.

Samverkan, samarbete och samordning
Samverkan, samarbeten och samordning med andra ak
törer prioriteras högt inom LSH och under 2015 uppgick
antalet till 314 stycken i olika former, en betydande ökning
från 2013 och 2014 års nivåer med omkring 240 stycken.
LSH väljer att framhålla interaktionen med aktörer i om
världen i årsredovisningen, då detta arbete är väsentligt
för målsättningen med ökad mångfald, delaktighet och för
att komplettera myndighetens kompetens. Sammantaget
utgör internationella aktörer ca 6% av LSH:s totala sam
verkan, samarbete och samordning, medan resterande
parter fördelar sig mellan Stockholmsområdet med drygt
60% och cirka 30% regionala aktörer.
Tre graderingar används, där det mer informella utbytet
som sker exempelvis i nätverk definieras som samverkan.
Som samarbete benämns aktiviteter som har ett avtal eller
överenskommelse om ett bestämt resultat. När gemen
samma funktioner skapas eller delas benämns detta som
samordning.

Samverkan
Samverkan sker i drygt ett 30-tal former, i likhet med 2014.

Multisektoriella aktörer är den vanligaste parten, där
efter kommer internationella och andra statliga aktörer.
Vanligast är samverkan med andra museer genom olika
fora: Forum för utställare, Samlingsforum, Svenska Arkiv
samfundet, Genus i museer, och Centralmuseernas sam
arbetsråds olika nätverk. Att ingå i professionsnätverk,
i Sverige och internationellt, är centralt för kunskaps
utvecklingen. Dialogen med externa parter när kärnverk
samhet som utställningar, publikationer och forsknings
projekt planläggs bidrar till nya insikter och reflektioner,
vilket både fördjupar och vidgar verksamheten. Samverkan
kan också vara förstadiet till ett samarbete. Flera interna
tionella nätverk finns kopplade till kärnverksamheten.
Konservatorer och intendenter är aktiva i flera av ICOM:s
arbetsgrupper.

Samarbete
Antalet samarbeten med en formulerad förväntan på
resultatökade stort till nästan 270 stycken (175). Den van
ligaste samarbetspartner med nästan 150 aktiviteter var
olika privata aktörer, följt av samarbete med andra parter
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inom offentlig sektor. Drygt 30 stycken var internationella
parter.
Stora delar av museernas programverksamhet görs
i samarbete. Livrustkammarens samarbete med olika
ambassader resulterade i flera pedagogiska aktiviteter.
Hallwylska museets samarbete kring berättande med
Berättarministeriet och kring form och design med för
eningen Livstycket är ett par exempel. Skoklosters slotts
programverksamhet bygger i princip på samarbete med
olika aktörer, allt från pomologer, dansgrupper till torner
spelare. Alla utställningssamarbeten innehöll en hög grad
av samarbete, varav några handlade om utställningar ut
anför LSH vilket också ledde till utlån ur samlingarna.
Utlånen ökade totalt till drygt 200 utlånade föremål (175),
där låntagarna omfattas både av långvariga partners och
nya kontakter. Genom utlånen kunde drygt 2,3 miljoner
besökare, betydligt fler än tidigare år, möta delar ur de
samlingar LSH förvaltar. De internationella utlånen ökade
till drygt 50 föremål (32), medan de nationella lånen ökade
med några få föremål jämfört med 2014.

Utlån

2015

2014

2013

203

175

230

51

30

21

antal i Stockholm

114

111

117

antal i övriga Sverige

38

34

92

Totalt antal utlånade föremål
antal internationellt

Foto: Lotta Lindley

			
Antal besökare hos låntagarna 2 313 805
Internationellt
Sverige

1 574 760 1 600 254*

818 877

622 611

317 987

1 494 928

952 149

1 282 267

			
* Tryckfel i ÅR 2013, rättat 2014 (stod 1 600 354)

Samordning
Samordning sker i liknande omfattning som föregående
år med drygt ett dussin aktiviteter, där syftet främst är
att säkerställa rätt kvalitet och öka effektiviteten. Sam
ordning sker exempelvis kring digitaliseringsfrågor som
leveranser av kulturarvsdata. Med Digisam och central
museernas samarbetsrådsgrupp för digitaliseringsfrågor
samordnas materialleveranser till Wikimedia Commons
och Wikipedia, vidare ingår LSH i Europeana-samordning
en vilket nämns ytterligare längre fram i texten. IT-stöd
samordnas för såväl samlingsrelaterad data som samlings
databas, liksom för den löpande IT-driften. Runt adminis
trativa funktioner samordnas växeltjänster och personal
administration med externa parter.
Hallwylska museets östasiatiska samling av porslin och keramik
har gåtts igenom och en publikation utgavs om samlingen.
LSH:s 1:e intendent Ingalill Jansson har samarbetat med
experten på östasiatiskt porslin Rose Kerr.
Skoklosters slotts omfattande programverksamhet gjordes
i samarbete med många olika aktörer, biodling var en av
årets nyheter i parken.
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Under Stockholms Kulturnatt sökte sig
många till Livrustkammaren, där det
gick att spela schack med Döden.

Publik och tillgänglighet
Under 2015 sjönk antalet besökare obetydligt efter rekor
dåret 2014 och uppvisar en ökning jämfört med året
dessförinnan. I likhet med tidigare år har besöksräknare
använts för att mäta det totala antalet besökare. Detta
innebär att alla besökare kan räknas, det d.v.s. även då
museerna haft arrangemang med fri entré eller erbjudit
ordinarie museiverksamhet som varit avgiftsbefriad. På
Hallwylska museets gård öppnades en restaurangverk
samhet som blev mycket välbesökt, vilken inte är inklu
derad i besöksräkningen. LSH:s planerade utveckling är
att museerna blir mer av kulturmötesplatser med många
olika samarbetspartners och aktörer, vilket leder till att
besökare kommer till museerna av vitt skilda anledning
ar. Samarbetspartners och vissa målgrupper har haft re
ducerad eller fri entré, exempelvis beslöts under året att
nyanlända flyktingar kan besöka museerna avgiftsfritt.
Manuella kontroller av besöksräkningen görs för att säker
ställa kvaliteten på resultatet. I enlighet med reglerings
brevet lämnas kontinuerligt uppgifter om besökssiffrorna
till Myndigheten för kulturanalys.
Antalet besökare under 19 år var i nivå med 2014. Detta
är ett mycket bra resultat då det tyder på att museernas
barn- och ungdomsverksamhet etablerats på en omfat
tande nivå. Besökare under 19 år kan inte urskiljas med
besöksräknare, utan likt tidigare år baseras antalet på
registrerat antal besökare i kassorna. Besökarna som re
gistreras i kassorna är i högre grad utställningsbesökare
än arrangemangsbesökare, t.ex. har Skoklosters slott fri
entré under nationaldagen och tusentals besökare regi
streras då via räknarna, men ej i kassorna.
LSH använder graden av nöjdhet med besöket som
kvalitetsmått, där 100% nöjda eller mycket nöjda besö

kare eftersträvas. För andra året i rad genomfördes publik
undersökningar i samarbete med Riksutställningar, med
målsättningen att få mer kvalitativa undersökningar.
Med 94% nöjda besökare upprätthålls ett bra resultat,
då LSH bedömer att nivåer över 90% påvisar hög kvali
tet. Fler kvinnor söker sig generellt till museer. Som en
jämställd fördelning brukar 40-60 räknas, vilket är LSH:s
målsättning. Resultatet 2015 förbättrades ur denna aspekt
med 57% kvinnor, 42% män och 1% där kön ej uppgavs i
undersökningen. Publikundersökningarna visar att 28%
av besökarna till de tre museerna kommer från Stock
holms stad, vilket påvisar att LSH:s verksamhet har en stor
regional och internationell anknytning då merparten av
besökarna är bosatta utanför Stockholm.
LSH:s BESÖKARE	

2015

2014

2013

445 890

452 549

393 167

kvinnor

57%

63%

64%

män

42%

36%

36%

64 639

64 656

53 301

30%

29%

25%

94%

94%

97%

Antal besökare
Fördelning män & kvinnor*

antal barn & unga <19 år
andel barn & unga <19 år**
Kvalitetsmått
nöjda el. mycket nöjda besökare*

* Uppgifterna hämtas från publikundersökningen Museibesökarnas
upplevdakvalitet och besöksmönster 2015, för 1% angavs ej kön.
** Andelen utgörs av andelen barn och unga under 19 år som registrerats i
kassasystemet Blå Boken.
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Temat Dödens teater var ämne för såväl årets stora
utställning som en publikation. Även problematiseringen
kring gravöppningar och undersökningar av mänskliga
kvarlevor behandlades i utställningen.

Livrustkammarens
besöksutveckling
BESÖKARE	

2015

2014

2013

270 269

288 659

239 657

kvinnor

51%

56%

64%

män

45%

43%

36%

49 792

49 939

43 787

38%

37%

34%

95%

97%

98%

Antal besökare
Fördelning män & kvinnor*

antal barn & unga <19 år
andel barn & unga <19 år**
Kvalitetsmått
nöjda el. mycket nöjda besökare*

* Uppgifterna hämtas från publikundersökningen Museibesökarnas
upplevdakvalitet och besöksmönster 2015, för 4% angavs ej kön.
** Andelen utgörs av andelen barn och unga under 19 år som registrerats
i kassasystemet Blå Boken.

tävlan om titeln Årets museum. Trots att vinsten gick till
ett annat museum, var juryns mycket positiva bedömning
av verksamheten ett kvitto på att arbetet med den publika
verksamheten och dess fokus på förnyelse, mångfald och
nya perspektiv varit mycket uppskattat. Att även utställ
ningen Maktspel nominerats till Årets utställning stärker
bilden av ett museum i framkant.
Besökssiffrorna för året översteg 2013, men hamnade
inte lika högt som det mycket publikmässigt framgångs
rika 2014. I slutet av året hölls delar av kungliga slottet
stängt för besökare på grund av säkerhetsläget, och säker
heten i Livrustkammaren fick skärpas, vilket påverkade
besöksantalet negativt. Årets stora utställning Dödens
teater, om kungliga begravningar, är ett smalare ämne som
inte lockade fullt så många besökare. Genom utställning
en och utgivningen av en publikation med samma tema,
kunde Livrustkammaren förmedla ny kunskap om ett, för
verksamheten, mycket angeläget ämne.
Glädjande nog har andelen barn och unga ökat ytter
ligare och hela 38% av besökarna var under 19 år, vilket
bekräftar att Livrustkammaren etablerat sig som ett
familjemuseum. De bokade skolgrupperna ökade, medan
skolklasser som besöker museet på egen hand minska
de något. En ökning skedde också av medlemsantalet i
Riddarklubben, museets barnklubb, där en svagt nedåt
gående trend byttes mot en uppgång och strax över 500
medlemmar kunde noteras.
Andelen män och kvinnor har under 2015 blivit mer
jämställd, då publikundersökningen visar att andelen
kvinnor var 51% och män 45% (för 4% angavs ej kön).
Resultatet är naturligtvis mycket bra då män generellt är
underrepresenterade i museernas publik. Livrustkamma
rens varierande utbud riktar sig till olika målgrupper och
nöjdheten med museibesöket är fortsatt hög och hamnade
på 95% nöjda eller mycket nöjda besökare.
Jag kan med glädje konstatera
att Livrustkammarens 2015 var
året då arbetet med de senaste
årens förnyade publika verk
samhet, med mångfald och nya
perspektiv, uppmärksammades
nationellt.

Malin Grundberg
Den verksamhetsutveckling som skett i Livrustkammaren
de senaste åren uppmärksammades vid Sveriges museers
vårmöte 2015, där stora delar av museisverige samlas. Liv
rustkammaren var en av tre nominerade slutkandidater i
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Museichef livrustkammaren

Utställningstemat Barockfesten präglade
också många andra arrangemang och
aktiviteter på Skoklosters slott.

Skoklosters slotts
besöksutveckling
BESÖKARE	

2015

2014

2013

72 099

69 140

52 178

kvinnor

53%

56%

56%

män

46%

44%

44%

6 180

6 330

6 047

21%

21%

21%

92%

92%

97%

Antal besökare
Fördelning män & kvinnor*

antal barn & unga <19 år
andel barn & unga <19 år**
Kvalitetsmått
nöjda el. mycket nöjda besökare*

* Uppgifterna hämtas från publikundersökningen Museibesökarnas
upplevdakvalitet och besöksmönster 2015, för 1% angavs ej kön.
** Andelen utgörs av andelen barn och unga under 19 år som registrerats i
kassasystemet Blå Boken.

Antalet besökare ökade för fjärde året i rad! Genom att
erbjuda många olika aktiviteter, program och visningar
attraherar Skoklosters slott allt fler besökare. Utvecklings
arbetet fokuserar på en målgrupp bestående av flera ge
nerationer på utflykt. Skoklosters slott nominerades som
Upplands kandidat till Tillväxtverkets Turismpris 2015.
Samarbetena med Håbo kommun, turistnäringen och
regionen m.fl. är viktiga för att knyta fler parter till be
söksmålsutvecklingen. Som ett resultat görs nya och åter
kommande programaktiviter, t.ex. firas nationaldagen i
samarbete med Håbo kommun på Skoklosters slott se
dan två år tillbaka. Detta har blivit ett stort och välbesökt
arrangemang där slottet med omgivningar nyttjas av
tusentals besökare. För att öka tillgängligheten till slot
tet öppnas allt fler rum upp för besökarna att uppleva på
egen hand. De som vill se mer än bottenvåning och parad
våningen en trappa upp kan gå med på en visning. Publik
undersökningen visade att hela 96% tyckte att visningen
var bra eller mycket bra.
Sommarens utställning Barockfesten handlade om hur
makt och status kan manifesteras genom måltider. Pro
gramaktiviter med festen som tema genomfördes, med
dramatiserade visningar, föredrag om mat, vett och etikett
vid bordet och dansuppvisningar.
Besökarna under 19 år var något färre än 2014, men fler
än 2013. Jämställdheten bland besökarna ökade, och för
delade sig med 53% kvinnor och 46% män ( för 1% angavs
ej kön). Besökarna var fortsatt nöjda eller mycket nöjda
med besöket och visade en oförändrad hög nivå om 92%.
Swedish Welcome som certifierar turistverksamheter har
för första gången besökt Skoklosters slott och bedömt
besöksmålet som mycket bra. Ett flertal bedömnings
grunder ligger till grund för utvärderingen, där bemötande
och hållbarhet är viktiga frågor.
Det sammanlagda resultatet för året 2015 visar en
mycket bra utveckling med positiva resultat där besöks
antal ökade. Framgången upp
märksammades också externt
med bl.a. nomineringen till
Turismpriset. Utvecklingenkom
mer att fortsätta, med hjälp av
många goda samarbetspartners!

Rebecka Enhörning
Museichef Skoklosters slott
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Foto: Claudio Franzini, Jean –Pierre Gabriel

Genom ett internationellt samarbete kunde en
dräkthistorisk utställning med Mariano Fortunys
kreationer öppnas i Hallwylska museet.

Hallwylska museets
besöksutveckling
BESÖKARE	

2015

2014

2013

103 522

94 750

101 332

kvinnor

68%

78%

69%

män

30%

22%

31%

8 667

8 387

3 467

andel barn & unga <19 år**

15%

15%

6%

Kvalitetsmått
nöjda el. mycket nöjda besökare*

96%

94%

97%

Antal besökare
Fördelning män & kvinnor*

antal barn & unga <19 år

* Uppgifterna hämtas från publikundersökningen Museibesökarnas
upplevdakvalitet och besöksmönster 2015, för 2% angavs ej kön.
** Andelen utgörs av andelen barn och unga under 19 år som registrerats i
kassasystemet Blå Boken.

Under året har Hallwylska museet fokuserat på att utveck
la verksamheten för den unga publiken samt ett utbud
som svarar mot besökarnas förväntningar om bland annat
café och andra platser för pauser, reflektioner och samtal.
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Besökarna möter en orörd miljö från sekelskiftet 1900, i
vilken det är svårt att konkurrera om dessa funktioner
med andra museer i mer ändamålsenliga lokaler. I ett
samarbete med en restauratör utvecklades palatsgården
till en grönskande oas med förtäring, vilket möjliggör en
förlängning av besöket och ger en mer använd musei
miljö. Samtidigt resulterade det i fler och nya besökare
till museiverksamheten.
Barn- och ungdomsutställningen Skräck och skrock , som
invigdes 2014, pågick under en del av året. Den, liksom
barnlördagar, har bidragit till att andelen besökare under
19 år uppgick till 15% av totala antalet besökare vilket är
samma nivå som 2014. Genom samarbetet med Berättar
ministeriet har drygt 20 skolgrupper deltagit i de program
som syftar till att stimulera läsandet och skrivandet där
museet används som utgångspunkt för nya berättelser. Då
Berättarministeriet främst verkar i Stockholms förorter
nås barn och ungdomar från områden som betecknas som
resurssvaga och med en mångkulturell prägel.
Utvecklingsarbetet med bemötandefrågor och mång
faldsperspektiv har fortsatt, där målsättningen är att var
och en bemöts med lyhördhet för dennes behov. Museet
belönades för andra året i rad med utmärkelsen ”Bästa
personalen” i en stor marknadsundersökning som mä
ter service- och kunskapsnivån genomförd av Evimetrix.
Publikundersökningen visar att museet har hela 96%
nöjda besökare.
Olika aktiviteter som syftar till att öka och värna om
mångfalden har genomförts. Utbudet för personer med
särskilda behov har breddats med bland annat visningar
för personer med Alzheimers sjukdom. Museet deltog i
Prideparaden och i Stockholms stads fadderprogram för
att ge flyktingar och invandrare möjlighet att ta del av
verksamheten. Samarbetet med Livstycket i Tensta har
genererat viktig kunskap kring mångfaldsfrågor.
Årets resultat är det bästa sedan 2012. Totala antalet
besökare jämfört med 2014 har ökat med 9% ett resultat
som återspeglar museets satsningar. Målgruppen under
19 år har ökat något i antal och
fördelningen mellan män och
kvinnor har blivit betydligt
jämnare.

Heli Haapasalo
Museichef Hallwylska museet

Resan till Egypten är en digital utställning om familjen von Hallwyls
Egyptenresa och en del i arbetet med digital tillgänglighet.

Tillgänglighet
I Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av till
gängligheten i staten 2015 hamnar LSH i topp bland central
museerna med 11 av maximalt 13 poäng för grundläggande
tillgänglighet, 10 av 14 poäng för information, samt 16 av
17 poäng vad gäller lokaler. Undersökningen innefattar
dock endast huvudkontoret som ligger i anslutning till
Livrustkammarens lokaler, varför LSH:s resultat skulle
vara lägre om flera av myndighetens lokaler bedömdes. En
av LSH:s främsta utmaningar är att museiverksamhet be
drivs i de kulturmiljöer Skoklosters slott och Hallwylska
palatset utgör och där omfattande fysiska hinder finns,
bl.a.saknar byggnaderna hiss.
Åtgärder som vidtas för att bemöta personer med funk
tionsnedsättningar är i fokus enligt regleringsbrevet.
Myndigheten arbetar kontinuerligt för ökad tillgänglighet
med målsättning att alla människor ska ha möjlighet att ta
del av den ordinarie verksamheten och därmed värna allas
rätt till det gemensamma kulturarvet. Tillgänglighetsar
betet utgår från att minska hindren utifrån fysiska, men
också geografiska, ekonomiska och sociala aspekter. I ar
betsprocesserna styrs tillgänglighetsarbetet genom fast
ställda rutiner. Samtliga utställningar produceras exem
pelvis med stöd av styrande checklistor för tillgänglighet.
Tre av myndighetens chefer deltog i en endagarskurs i
tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö, som hölls
i regi av Boverket, Riksantikvarieämbetet och Myndig
heten för delaktighet. Utbildningens målsättning var att
förmedla nödvändiga kunskaper och verktyg för att skapa
tillgänglighet i praktiken.
Som exempel på åtgärder som genomförts kan näm
nas att Livrustkammarens yttre entrérum rustats upp för
bättre tillgänglighet och flöde inför införandet av fri entré.
Vid Skoklosters slott har tillgänglighetsanpassade ramper
till butik och café byggts. För att öka tillgängligheten och
användbarheten för alla besökare har närvarostyrd belys

ning och anpassade dörrhandtag installerats på besöksto
aletterna. Den publika verksamheten utgår från tanken
om det livslånga lärandet genom olika lärstilar som en
viktig tillgänglighetsaspekt. Myndigheten erbjuder regel
bundet visningar som är syn- eller teckespråkstolkade. På
museerna erbjuds audioguider på flera språk, samt kar
tor och ”highlightsbroschyrer” på språk som inte bara tar
fasta på de stora turistgrupperna utan även valts för att
skapa tillgänglighet för nya besökare. Vidare finns även
informationsblad på lättläst svenska. Det sedan tidigare
uppstartade utvecklingsprojektet Möten med minnen med
visningar för personer med demens- och Alzheimerssjuk
domar och deras anhöriga har fortsatt. Som exempel på
tillgänglighetsarbete som utförs i samband med utställ
ningar så skrivs många texter enligt klarspråk och i en del
utställningar erbjuds inlästa textfiler som ett alternativt
informationsformat.
För att nå personer i olika regioner och i andra länder
är utvecklingen av digital tillgänglighet viktig. Sedan tidi
gare finns möjligheten att göra en digital rundvandring i
de tre museerna. Under 2015 har också digital information
om drygt 44 000 föremålsposter i LSH:s samlingar (vil
ken totalt omfattar drygt 92 000 poster) tillgängliggjorts
på Europeana, för att tillsammans med samlingar från
andra institutioner visas i ett europeiskt sammanhang.
Även ytterligare drygt 6 500 stycken nya, högupplösta
bilder publicerades på Wikimedia Commons för att illus
trera artiklar på olika språk på Wikipedia. I Livrustkam
marens basutställning har också Wikipedia använts för
att kontextualisera samlingarna genom QRpedia vilket
innebär att personer genom sin egen telefon kan läsa om
olika personer, händelser och föremål på Wikipedia på sitt
eget språk. Utvecklingen av myndighetens webbplatser
har fortsatt och under året har en ny startsida lanserats
som ger en tydligare översikt över museernas utbud.
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Myndighetens prestationer
I enlighet med förordning (2007:1195) med instruktion ska
LSH bedriva museiverksamhet och myndigheten har där
för utvecklat en verksamhetsstruktur som ligger till grund
för hur arbetet ska bedrivas - från planering och genom
förande till uppföljning av resultat. Vidare utgör verksam
hetsstrukturen utgångspunkt för arbetet med att utveckla
kvalitativa aspekter i verksamheten där prestationerna är
formulerade av LSH utifrån instruktionen. De internt fast
ställda arbetsprocesserna och rutinerna säkerställer att
prestationerna, dvs. resultatet, uppnås. Verksamheten är
mångfacetterad, och utifrån instruktionen har LSH därför
identifierat följande fem prestationer som de mest cen
trala utifrån volym, kostnad samt kvalitetsaspekter: samlingskontroll, pedagogiska tjänster, forskning och utveckling,
tillfälliga utställningar samt publikationer.
Prestationerna mäts och redovisas olika beroende på
dess art och karaktär. För att möjliggöra en så rättvisan
de bedömning av prestationerna som möjligt beräknas
och budgeteras, fördelas och återredovisas intäkter och
direktakostnader (personal och drift) separat för respek
tive prestation. De gemensamma kostnaderna (såsom led
ningsstöd, administration, lokalkostnader, m.m.) fördelas
schablonmässigt med ett OH-påslag i resultatredovisning
en till respektive prestation. Detta då såväl gemensamma
kostnader som prestationer är myndighetsövergripande
varför svårigheter uppstår att rättvisande fördela och kva
litativt säkerställa hur stor del av de gemensamma kost
naderna som härrör till respektive enskild prestation.
Samlingskontroll, pedagogiska tjänster samt forskning och
utveckling redovisas samma år som arbetet genomförts.
Däremot drivs tillfälliga utställningar och publikationer
oftast i projektform som pågår över flera år varför utställ
ningarna redovisas det år de öppnar för publik och publi
kationen det år den trycks och utges.
I årsredovisningen redovisas myndighetens prestatio
ner enligt krav i förordning (2000:605) om årsredovisning
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och budgetunderlag samt mål och återrapporteringskrav
i regleringsbrevet.
I stycket nedan beskrivs utförligare det arbete som
myndigheten bedriver för att säkerställa att de kvalitativa
aspekterna av verksamheten mäts och följs. LSH arbetar
kontinuerligt med att utveckla och förbättra metoder för
kvalitetsuppföljning i det interna arbetet.

Definition av kvalitet i verksamheten
LSH arbetar övergripande med kvalitativa aspekter i verk
samheten, alltifrån planering och inköp till färdigt resul
tat och utvärdering. Verksamheten utgår från beslutad
verksamhetsplan som baseras på Vision 2017. De mål som
anges i verksamhetsplanen är mätbara och följs upp kon
tinuerligt. Myndighetens bedömning är att verksamheten
under året i all väsentlighet uppnått de uppställda målen
och att resultatkvaliteten därmed varit god.
För att ytterligare kunna säkerställa de kvalitativa
aspekterna av verksamheten mäts och följs kundnöjdhet,
antal besökare, samlingarnas bevarande och tillgänglig
het m.m. på regelbunden basis. Detta för att ständigt arbe
ta med att utveckla verksamheten ytterligare och förbättra
metoder för mätning och kvalitetsbedömning. I de presta
tioner där kvalitet är mätbart redovisas kvalitetsmått ihop
med resultatet. I exempelvis prestationen samlingskontroll definieras kvalitet i hur goda förutsättningarna är
för bevarande av samlingar samt hur väl katalogiserade
och tillgängliga de är. LSH redovisar därför andelen sam
lingsposter i klimatiserade magasin och andelen digitalt
tillgängliga samlingsposter med bild.
Internt arbetar LSH medvetet för att säkerställa struk
tur- och processkvalitet, det vill säga att exempelvis för
säkra sig om att medarbetare är väl informerade och in
förstådda i Vision 2017 och det myndighetsgemensamma
arbetet samt att de interna processerna drivs i linje med
denna vision. LSH producerar utställningar enligt en ut

Som ett sätt att bredda besöksupplevelsen
öppnades restaurangverksamhet på den
Hallwylska gården, som snabbt blev populär.

arbetad projektmodell för att kunna tillsätta rätt kompe
tens för varje projekt. Modellen innehåller bl.a. ett idé
granskande utställningsråd, framtagning av förstudie
inklusive målgrupp och budget, beställning av utställ
ning med uppsatta mål och projektplan. I projekten ska
så många lärstilar som möjligt tillgodoses, checklistan
för tillgänglighet ska uppfyllas liksom checklistan för
säker utställningsproduktion med bra materialval ur be
varandesynpunkt. Därtill integreras ett mångfalds- och
jämställdhetsperspektiv. Utställningsprojekten utvärde
ras där resultatet av det interna arbetet och publikens mot
tagande sammanställs för att ständigt förbättra verksam
heten. Målet med att använda modellen är att producera
och visa utställningar av fortsatt hög kvalitet, vilket kan
vara komplicerat att mäta men har närliggande effekter.
Riksutställningar initierade under 2014 ett samar
bete om besöksundersökningar där LSH m.fl. museer
deltog. Detta samarbete har under året vidareutvecklats
för att bättre svara på besökarnas upplevda kvalitet och
besöksmönster.

Resultatet som uppnådda effekter
Att mäta kvalitet och redovisa effekterna av myndighetens
prestationer är inte helt oproblematiskt då frågan om vil
ka effekter och vilka avtryck museerna gör i samhället är

mångfacetterad och komplex. Exempelvis är inte en ut
ställning med högt kunskapsinnehåll och nya infallsvink
lar eller stor räckvidd lika med att publiken faktiskt tar till
sig innehållet. Däremot är räckvidden en indikation på
innehållets kvalitet även om det inte ensamt är ett skäligt
mått på kvalitet. Genom att göra utvärderingar följer LSH
dels hur väl de kulturpolitiska målen uppnås men också
hur media agerar, hur stort genomslaget är, hur många
grupper som nås, m.m., vilket då är ett sätt att uppskatta
om en s.k. närliggande effekt uppnås.

Resultatet i förhållande till uppsatta mål
För att möjliggöra uppföljning av resultatet i förhållande
till uppsatta mål fastställs klara produktionsmål och
volymer i planeringen av verksamhetsåret, dessa redo
visas dock inte i årsredovisningen, däremot inleds varje
prestation med en övergripande kommentar, och där det
finns, med en tydlig målsättning.
Internt följs resultatet löpande under året och mindre
avvikelser eller förändringar från de uppsatta produk
tionssmålen i verksamhetsplanen synliggörs därmed.
Endast större avvikelser som påverkar resultatet väsent
ligen kommenteras. Under verksamhetsåret sker alltid
vissa omprioriteringar i förhållande till annan verksam
het, utifrån såväl externa som interna faktorer.
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Samlingskontroll
SAMLINGSKONTROLL

2015

2014

2013

Antal samlingsposter
(föremål, bild o bok)

92 285

91 485

91 376

Kostnader, tkr

10 902

9 833

9 459

KVALITETSMÅTT	
Antal samlingsposter förvarade i
klimatiserade magasin

32 568

29 033

27 270

Andel samlingsposter förvarade i
klimatiserade magasin

35%

32%

30%

Andel digitalt tillgängliga
samlingsposter sökbara på webb

99%

99%

98%

Andel digitalt tillgängliga med bild

44%

39%

34%

De uppsatta kvalitetsmåtten visar vad LSH bedömer som
god kvalitet i förvaltningen av samlingarna. En bra för
varing av icke utställda föremål borgar för ett långsiktigt
och effektivt bevarande. Antalet samlingsposter förvarade
i klimatiserade magasin ökade under året, till drygt 32 500
poster vilket innebär att 85% av myndighetens magasi
nerade poster nu förvaras i klimatiserade magasin. Att
posterna är digitalt tillgängliga med bild ökar tillgänglig
heten och användandet hos allmänhet och forskare. Av
posterna är 99% sökbara via webb, den högsta kvalitet som
myndigheten kan uppnå, med hänsyn tagen till person
uppgiftslagen. Målsättningen är att alla poster ska ha bild,
och under året ökade dessa med 5% för att uppgå till 44%.
En samlingspost kan bestå av ett eller flera föremål. An
talet poster ökade med netto cirka 800 stycken till drygt
92 000, där den främsta anledningen till ökningen är att
poster överförts från analoga till digitala register.

Digitalt tillgängliga samlingar
En plan för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara
och tillgängliggöra kulturarvsmaterial och information
beslutades under 2015 och bygger på LSH:s strategi för
digitalisering. Den har anpassats efter centralmuseernas
gemensamma samling kring de av Digisam framtagna
vägledande principerna för arbetet med digitalt kulturarv.
LSH fortsätter på den inslagna vägen med fria och öppna
digitala samlingar. Materialet katalogiseras och bearbetas
i samlingsdatabasen, tillgängliggörs på ett flertal digitala
plattformar och bevaras i LSH:s digitala bildarkiv.
Sedan 2013 har löpande leveranser med information
om samlingarna till Europeana skett för ökad internatio
nell tillgänglighet. LSH:s sista leverans inom ramen för
AthenaPlus-projektet avslutades planenligt, i vilket LSH
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Sorgklänningar med de vita tillbehör som karaktäriserar
den gamla svenska kungliga sorgdräkten.

deltagit tillsammans med bl.a. Digisam. LSH bidrog till
projektet bl.a. genom att leverera semantisk mångbottnad
information ur samlingsdatabasen, tillsammans med
högkvalitativa högupplösta bilder som är fria att använda.
Vidare har LSH utvärderat och utbildat i att använda olika
applikationer, framtagna i projektet. Det direkta resulta
tet är att 44% av LSH:s samtliga samlingsposter, dvs. de
som har en bild, nu finns tillgänglig i Europeana med sin
metadata.
Ett betydande resultat är att antalet samlingsposter
med bild ökat med ca 4 400 nya bilder. Nyfotograferingen
uppsteg till cirka 5 900 föremålsbilder då även poster som
redan hade bild, dock lågkvalitativ, har fått en nytagen
bild. Informationen och bilderna finns tillgänglig bl.a.
på museernas webbplatser, i Europeana, K-samsök och
på Wikimedia Commons och LSH:s digitaliseringsarbete
lyftes fram av Europeana Foundation som ett föredöme i
den publicerade studien ”Making a big impact on a small
budget How the Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) shared their collection
with the world”.

Kontrollera och vårda
Kontrollera och vårda
Antal förvärvade samlingsposter
Antal gallrade samlingsposter
Antal kontrollerade samlingsposter
varav vårdade el. konditionsbedömda
varav konserverade
Andel kontrollerade samlingsposter
av totalt antal

2015

2014

2013

2

25

11

14

0

0

21 554

12 232

15 319

2 894

3 453

2 616

64

73

114

23%

13%

17%

Arbetet för att kontrollera samlingarna intensifierades
med ett mycket gott resultat. De kontrollerade föremåls
posterna uppgick till drygt 21 500, eller 23% (13%) av pos
terna. Resultatet förklaras främst av arbetet i magasinen,
där rena kontroller har skett utöver uppackning av tidigare
flyttade föremål. Vidare har inventeringar skett planenligt
och därutöver har uppföljning av depositioner till andra
museer gjorts. En väsentlig del i en effektiv samlings
kontroll är att ha inventeringsrutiner. Totalt inventera
des hela 18 025 föremålsposter, däribland drygt 10 000
i Livrustkammarens samlingar och 4 000 i Skoklosters
slotts samlingar samt ungefär 3 500 föremål i Hallwylska
museet. Årligen utförs dessutom en stickprovsinventering
enligt fastställd rutin.
Såväl accessionen till, som gallringen av, museernas
samlingar är fortsatt mycket låg. Två föremål, stadgar och
brev, mottogs till den Hallwylska samlingen. Totalt gallra
des 14 föremålsposter, däribland ett skåp som förvarades
i Livrustkammarens kontorsmiljö som var i sådant skick
att det kunde skada omgivningen och marknadsvärdet
understeg kostnaden för en försäljning. Från Skoklosters
slotts samling gallrades 13 föremål, vilket avsåg inven
tarier från kontoren som felaktigt märkts in i samlingen
och som fick återgå till inventarier att använda.
Arbete har utförts med att följa upp och ta bort s.k.
”tomposter”, dvs. en digital föremålspost som skapats
utan att ha ett fysiskt föremål kopplat till posten. Därtill
kommer uppordning och rensning av dubbletter, dvs. ett
fysiskt föremål som har fått flera digitala poster av miss
tag. Sammantaget har ca 400 poster i databasen rensats
utifrån fastställd rutin.
Regelbunden rengöring, konditionsbedömning och
vård görs av föremål och miljöer utifrån långsiktiga vård
planer, vilka uppdateras årligen. I Livrustkammaren åt
gärdades vagnhallen, liksom två rum i Hallwylska museet
och två rum på Skoklosters slott. Även ”housekeeping”
utförs i miljömuseerna, vilket avser regelbunden vård av
främst de publika miljöerna. Andelen konditionsbedömda
föremålsposter sjönk till 3,1% av den totala samlingen,
vilket är mindre än 2014 års 5,1% men fler än åren dess
förinnan. Konserverade föremålsposter minskade till 64
stycken (73). Antalet varierar över åren främst beroende av
utlån och utställningar.

rats. I Hallwylska museets samling katalogiserades och
digitaliserades drygt 1 100 föremål, främst ritningar och
fotografier.

Förvara
Förvara
Antal samlingsposter
förvarade i magasin

2015

2014

2013

38 365

37 969

35 271

0

1 763

366

Antal samlingsposter med
förbättrad förvaringsmiljö

Som redovisats tidigare år har ett omfattande arbete ut
förts i magasinen, dels med anledning av det nya magasin
som byggdes för några år sedan och dels för att föremålen
omplacerats för att få de bästa klimatförhållandena. Up�
packningen av de sista föremålen efter omflyttningen
slutfördes planenligt under året.
Antalet föremålsposter förvarade i magasin uppgår till
drygt 38 000, varav omkring 32 500 poster förvaras i klima
tiserade magasin – en ökning med drygt 3 500 poster. Det
förklaras av uppdaterade föremålsplaceringar i databasen,
i samband med att samlingar gåtts igenom, depositioner
utretts och den sista etappen av magasinsuppackningen
utförts.
Tidigare flytt av Hallwylska museets- och Skoklosters
slotts ämbetsarkiv till magasin med arkivstandard följdes
upp. Arkiven förtecknades, packades om och placerades
in enligt Riksarkivets anvisningar.

Två jord- och himmelsglober från 1602
ur Skoklosters slotts samlingar.

Samlingskatalogisera
Samlingskatalogisera
Antal nyregistrerade samlingsposter

2015

2014

2013

1 274

108

229

Antal bearbetade samlingsposter

30 816

20 956

44 237

Andel bearbetade samlingsposter

33%

23%

48%

1 690

84

156

Antal katalogiserade samlingsposter

Resultatet av antalet nykatalogiserade samlingsposter
var mycket omfattande med 1 690 nya poster. En femårig
katalogiseringsplan upprättades för Livrustkammarens
samling, och drygt 500 poster katalogiserades. I Sko
klosters slotts samlingar har drygt 50 föremål katalogise
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I utställningen Dödens teater visades många av de
praktfulla ceremoniella föremål som använts vid kungliga
begravningar. Rustningen för Karl X Gustavs kyritzryttare
hade tidigare använts vid hans fars begravning, med
sorgschabrak broderat av hovets pärlstickare.

Tillfälliga utställningar
ÅRETS UTSTÄLLNINGAR	

2015

2014

2013

Antal öppnade utställningar

11

11

12

Antal nedtagna utställningar

8

9

10

Kostnader, tkr

8 786

10 360

10 408

Intäkter av bidrag, tkr

1 355

2 729

3 019

Kostnader och intäkter avser ackumulerat utfall över projektets livslängd
samt nedtagningskostnader under 2015. Intäkter avser bidrag som mottagits för att finansiera årets utställningar.

Elva tillfälliga utställningar öppnades 2015, varav sju i
LSH:s museer. Olika målgrupper stod i fokus för produktio
nerna och det samlade utbudet utarbetades för att erbjuda
en mångfald. Tre utställningar utfördes som externa sam
arbeten i andras lokaler och en öppnades digitalt. Fleraav
årets utställningar var små produktioner med såväl lägre
kostnader som intäkter från externa bidragsgivare.
Färre utställningar gjordes för målgruppen barn och
unga i jämförelse med 2014, men antalet utställnings
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besökare under 19 år bibehölls ändå på samma goda
nivå. Det totala antalet utställningsbesökare minskade
med några hundra personer jämfört med 2014, men var
omkring 6 000 fler besökare än 2013. Därtill kommer be
sökare av digitala utställningar, vilka inte ingår i någon
redovisning.
Utställningen Maktspel som togs ned i Livrustkamma
ren under året uppmärksammades som en av tre nomi
nerade till ”Årets utställning” i samband med Sveriges
museers vårmöte. Motiveringen lyfte fram att bland
ningen av fakta, fiktion och fantasy gav nya perspektiv
på det förflutna, vilket var mycket uppskattat och inno
vativt. Nominering till priser och goda recensioner är lätt
att tolka som en indikator på kvalitet, samtidigt vet vi av
erfarenhet att exempelvis en utställning som är riktad
mot barn sällan får den typen av uppmärksamhet. Liksom
tidigare år väljer LSH därför att inte redovisa något kvali
tetsmått för prestationen Tillfälliga utställningar. Vi kan
notera vissa s.k. närliggande effekter som indikerar kvali
tet, men LSH överlåter till andra att avgöra vad som kan ses
som en kvalitativ utställning. Med närliggande effekter

avses t.ex. stor publiktillströmning och medial framgång
liksom nöjda besökare enligt publikundersökningar.

Media
Media

2015

2014

2013

Antal artiklar i media

1 889

1 301

876

19

28

33

Antal inslag i radio och tv

Mediekartan förändras i snabb takt, varför LSH:s kommu
nikation inriktas alltmer på digitala kanaler i syfte att nå
fler och nya målgrupper. Genom digital bevakning och
omvärldsanalys kan spridning och omfattning av artiklar
som har publicerats lätt följas. Antalet artiklar om LSH:s
verksamhet ökade i digitala medier och i tryck och de når
ut i hela landet, särskilt i södra Sverige samt i regionen
från Mälardalen och västerut. En strategi under 2015 var
att i högre grad informera om programverksamhetens
utbud. Spridning av LSH-relaterade nyheter har därmed
ökat men även fri entréreformens införande 2016 bidrog
till flera artiklar. Antalet inslag i radio och tv minskade
däremot vilket det gjort under de senaste åren. Dessa in
slag handlade ofta om tillfälliga utställningar.

lyssna, rita, m.m. stimulerar sinnena på ett annat sätt än
vid lärande i skolbänken. En armprotes från 1500-talet, en
mördares maginnehåll (!) och saker samlade från andra
platser på jorden berättar om synen på världen i historien
och i vår egen tid.
På Skoklosters slott öppnades Barockfesten, som be
skrev hur måltider under barocken var ett sätt för adeln
att manifestera sin makt. Status och förmögenhet kunde
avläsas genom bordets praktföremål och mängden mat
som serverades. Utställningen visades huvudsakligen på
slottets bottenvåning med god tillgänglighet, men även en
trappa upp i paradvåningarna. Två installationer visade
samtida ”barocka” festbord, ett inspirerat av fredsmål
tiden i Nürnberg 1649 och ett av en matkreatör och en
glaskonstnär.
Hallwylska matsalens storslagna inredning vittnar
om en tid när måltiden omgavs av strikta konventio

I utställningen Gökungar – ingen dussinsamling inbjöds
tolv samtida samlare till Hallwylska museet.

Öppnade utställningar i museerna
entréer till museerna

2015

2014

2013

218 759

219 558

212 887

antal barn & unga <19år

64 639

64 656

53 301

andel barn & unga <19år

30%

29%

25%

11 716

10 238

9 910

Antal entréer

Intäkter av entré, tkr

Av de elva utställningarna var den mest omfattande pro
duktionen Dödens teater, som visar historien om kung
liga begravningar under 500 år. I och med den fullbor
dades en trilogi av utställningar i Livrustkammaren om
ceremonierna bröllop, dop och begravning, alla viktiga för
den kungliga maktlegitimeringen. I anslutning till dessa
utställningar har även publikationer på samma tema ut
givits. Kungliga begravningar är ett ämne tätt förknip
pat med Livrustkammaren eftersom många föremål ur
samlingarna relaterar till ämnet. Dödens teater visar nya
perspektiv, där inte minst drottningarnas betydelse och
begravningar lyfts fram ur ett genusperspektiv för en mer
jämställd historieskrivning. Även problematiseringen
kring gravöppningar och undersökningar av mänskliga
kvarlevor behandlas i utställningen.
För den unga publiken öppnades utställningen Otroligt!
som är en färgstark familjeutställning i Livrustkamma
ren med mellanstadiebarn i fokus. Med inspiration från
TV-programmet ”Smartare än en femteklassare” visas
nya historiska perspektiv på några av skolans ämnen för
att få besökarna att upptäcka oväntade saker om det för
flutna. Interaktiviteter, där besökarna kan lukta, känna,
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I ett regionalt samarbete med Jönköpings läns museum
producerades Prakt och makt – Brahe och 1600-talets adliga
livsstil, vilken öppnades först i Jönköping. Under 2016
kommer den att förflyttas och visas på Skoklosters slott.
Genom ett samarbete med Swedavia fick resenärer som
anlände till Arlandas terminal 5 möta en serie fotografier
om Skoklosters slott, tagna av den australiska konstfoto
grafen Alexia Sinclair. I utställningen A Frozen Tale, vilken
även tidigare visats på Skokosters slott, berättades om
slottet i vintertid som ”fastfruset i tiden”. I ett samarbete
med Statens Maritima museer har föremål ur Skoklosters
slotts samling ingått i Vasamuseets utställning Samtidigt/
Meanwhile. Utställningen utgår från händelser som var
samtidiga med regalskeppet Vasa, och genom samarbe
tet kunde föremål ur Skoklosters slotts samling visas i ett
nytt sammanhang och för en större publik.
I den digitala utställningen Resan till Egypten berättas
historien om familjen von Hallwyls Egyptenresa under
1900–1901. Arkivmaterial, såsom fotografier ur familjens
album och sällskapsdamens resedagbok, kunde omsät
tas till en fascinerande berättelse. Som historisk kontext
belystes överklassens turistande vid förra sekelskiftet
för dagens breda målgrupp med personer intresserade av
resor och resande. Genom att översätta utställningen till
engelska har museet möjlighet att nå digitala besökare
både inom och utanför Sveriges gränser.
En mekanisk arm från 1600-talet, ett av många
spännande föremål i utställningen Otroligt!.

ner som signalerade ekonomiskt välmående och social
status. Där visades konstinstallationen The Turning Point
som lyfte fram kollisionen mellan två sekelskiften, dess
skilda traditioner kring måltiden och det sociala um
gänget. Konstnären Supawan Sihapoompichits verk med
115 porslinsskulpturer hade sina förebilder i den mass
producerade snabbmaten och i vilka avtryck den lämnar
i miljön och i våra kroppar.
Samlandet och dess mekanismer är ett återkommande
tema i Hallwylska museet. En extern producent inbjöds för
att sammanställa tolv mer eller mindre kända personers
samlingar, sex kvinnor och sex män. I 12 Gökungar – ingen
dussinutställning gavs museet en möjlighet att bredda dess
kontaktyta mot den mer gängse konstpubliken och be
fästa sin plats som en mötesplats inom det samtida fältet.
Genom ett internationellt samarbetsprojekt mellan ita
lienska kulturinstitutet, italienska ambassaden, Palazzo
Fortuny i Venedig, spanska ambassaden och Museo del
Traje i Madrid introducerade Hallwylska museet Mariano
Fortuny för den svenska publiken. Utställningen Mariano
Fortuny – modeskapare och allkonstnär utgick främst från
dräkthistoriska aspekter, något museet haft ett flertal
utställningar om. En utställning med porträtt målade av
Wilhelmina von Hallwyls barnbarnsbarn Signe von der
Esch gav möjlighet att knyta an till museets grundare
och familjehistoria. Utställningen blev utgångspunkten
för en diskussion om porträtt som konstgenre, där genus
aspekter på hur kvinnor respektve män framställs när de
porträtteras av kvinnor respektive män ingick.
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En utställning gjordes i Hallwylska museet med porträtt målade
av Signe von der Esch, Wilhelmina von Hallwyls barnbarnsbarn.

Det pedagogiska programmet Snigeljakten går
av stapeln i Hallwylska museet, där jakten på ett
förrymt husdjur tar barnen med på en färd i palatset
där de möter olika personer i tjänstefolket.

Pedagogiska tjänster
PEDAGOGISKA TJÄNSTER	

2015

2014

2013

Antal genomförda tjänster

7 759

8 533

6 124

140 788

139 489

125 099

54 185

58 551

43 432

Antal besökare i ped. aktiviteter
antal barn o unga <19 år
andel barn o unga <19 år

38%

42%

35%

335 271

302 865

262 709

Kostnader, tkr

17 279

16 563

16 928

Intäkter av visningar m.fl., tkr

2 250

1 990

2 197

Antal webbesökare (unika)*

* I statistiken ingår inte besök till Sök i samlingarna och till Öppet bildarkiv
på LSH:s webb eller besök på andra webbsidor där digitala tjänster finns.

Myndighetens Vision 2017 med strategier är styrande för
den pedagogiska utvecklingen, där det livslånga lärandet
är i fokus liksom användandet av olika lärstilar och akti
verade sinnen. Samarbeten med andra aktörer bidrog till
att uppnå en ökad mångfald. Antalet pedagogiska tjäns
ter minskade i jämförelse med 2014, men var fler än åren
dessförinnan. Andelen besökare i kategorin barn och unga
uppgick till 38%, att jämföra med 42% 2014, som var ett år
med extrasatsningar på barn och unga. Av de tre museerna
har Livrustkammaren den mest omfattande barn- och
ungdomsverksamheten. Inom det digitala området

noterasfortsatt utveckling och framgång. Webbesökarna
ökade återigen, liksom följarna i sociala medier. Därutöver
kommer de många digitala besökare som inte mäts, t.ex.
användare av digitala fördjupningar och liknande. Fram
gången med att öppna det digitala bildarkivet under öppna
licenser för fri användning har fortsatt.
Kvalitetsmåttet visar andelen lärare som är nöjda eller
mycket nöjda med skolbesöket. Kvaliteten på visnings
verksamheten var enligt publikundersökningarna fort
satt mycket hög, med 96% som ansåg att visningen var bra
ellermycket bra. Undersökningarnas höga grad av nöjdhet
avspeglar, som LSH ser det, en genomgående god kvalitet
inom de pedagogiska tjänsterna.

Webb, digitala produktioner och sociala medier
De unika webbesökarna ökade med 11% från 2014. För
första gången noteras att mer än hälften av hemside
besökarna använder mobil eller surfplatta. För att kunna
möta förändrade beteenden har startsidorna fått en ny
design, då dessa står för cirka en fjärdedel av alla sid
visningar. Sociala medier fortsättar att engagera och når
både följare och andra via viral spridning, enstaka inlägg
har setts av över 100 000 personer. Särskilt glädjande ur ett
tillgänglighetsperspektiv är att en majoritet av våra följare
kommer från regioner utanför Stockholm. Antalet följare
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mons, vilka sprids mer och mer och återfinns i artiklar på
t.ex. spanska, koreanska och japanska. Antalet visningar
av bilderna är mätbart och LSH:s bilder har visats ca 17
miljoner gånger (3,2 miljoner). Användandet av det öppna
bildarkivet kan jämföras mot den tid då LSH förmedlade
bilder mot en avgift. År 2012 förmedlades 288 bilder som
användes i 75 stycken externa publiceringar.
Bilder av föremål, fotografier och dokument ur samling
arna sprids också genom andra kanaler och har uppmärk
sammats av bl.a. VanGoYourself, en sida som vann Best of
the Web awards 2015. Från LSH:s konstsamling används
flera bilder, för eget skapande och för att ladda upp sin
egen bild av ett verk. Syftet är att få människor att använda
sig av fri konst och att påverka institutioner till att släppa
sina konstsamlingar fria.

Barn och ungdom
BARN och UNGDOM	

2015

2014

2013

Antal barnaktiviteter

2 472

2 520

1 074

Antal barn i barnaktiviteter

20 411

16 644

15 097

Antal barn med audioguide

2 196

2 496

2 816

514

471

539

4

4

4

Mellanstadiebarn kom till Livrustkammaren för att i anslutning
till utställningen Otroligt! upptäcka mer oväntade historiska
berättelser och föremål, eller vad sägs om en mördares
maginnehåll?

Antal medlemmar i Riddarklubben

i sociala medier ökade åter kraftigt, en höjning med 51%
jämfört med 2014.
Under 2015 producerade LSH digitala fördjupningar av
flera slag, bl.a. i anslutning till utställningar och publi
kationer och som fristående satsningar. Två digitala pro
duktioner gjordes till utställningar. På temat Dödens tea
ter berättades om sex kungar och drottningar, om deras
död, begravning och när och hur deras gravar har öppnats.
Den andra produktionen skedde i samarbetet Skoklosters
slott@Vasamuseet med Vasamuseet i utställningen Sam
tidigt/Meanwhile. Produktionen med text, stillbild och
film finns att tillgå på olika språk både i utställningen
på Vasamuseet och via museernas webbplatser. För Sko
klosters slott producerades Öppna skåpen. Den visar
kuriosakabinettet högst upp i ett av Skoklosters slotts
torn som vanligtvis inte visas för besökare då det är svårt
att nå. Rummets originella målning ger ett skimmer åt
föremål från fyra århundraden och fyra kontinenter. His
torien och bakgrunden till varför Gustav II Adolfs häst är
symbol för Livrustkammaren blev också föremål för en
digital fördjupning. Utställningstemat Resan till Egypten
användes också som underlag både till en visualisering av
historiska platser på HistoryPin och till en adventskalen
der på Hallwylska museets Facebook-sida.
Nya QR-koder i Livrustkammarens basutställning leder
besökarna direkt till artiklar på Wikipedia. De berättar om
historiska händelser kopplade till den kungliga historien,
som krig och slag, bröllop och begravningar. Samarbetet
med Wikimedia-gemenskapen resulterade i export av
drygt 6 500 bilder med historisk kontext. Över 36 000
högupplösta bilder från LSH finns nu på Wikimedia Com

Visningar, pedagogiska program och ett brett program
utbud är basen för det pedagogiska utbudet för besökare
under 19 år i museerna. Aktiviteterna var något färre än
föregående år, men antalet barn som deltog i dessa ökade.
I Livrustkammaren var hela 64% av deltagarna i
museets totala utbud av pedagogiska aktiviteter under
19 år. Barnvisningar erbjöds under helgerna och använd
ningen av museets interaktiva och pedagogiska program
Slottsmusens skrin mer än förbubblades. Barn och vuxna
tittar och undersöker tillsammans föremål kopplade till
utställningen. Skrinet, programmets verktygslåda, låna
des ut mer än 900 gånger och nådde över 2 000 barn. En av
årets utställningar i museet, Otroligt!, vände sig till barn
och i samband med öppningen arrangerades en temadag
med aktiviteter.
Under loven erbjöd de tre museerna barn- och ungdoms
verksamhet. I Livrustkammaren erbjöds aktiviteter under
mer än bara vecka 9 som är Stockholmsskolornas sport
lov i syfte att nå barn och unga även utanför Stockholms
regionen. Under sport- och höstloven genomfördes drama
visningar i Hallwylska museet utarbetade för den yngre
publiken i form av familjevisningarna HusetHellwyls gåta
samt Hallwyleen. Museet har även haft olika barnaktivi
teter under lördagarna. Utställningstemat barockfesten
på Skok losters slott präglade många av barnaktiviteterna
vid museet. Skaparverkstan erbjöd t.ex. porslinsmålning.
Under sommarens tornerspel kunde barn delta i Den lilla
riddaren, en spännande utflykt i museets mer dolda delar
följt av eget skapande. För tredje året kunde museet i sam
arbete med Åbergs museum erbjuda en teckningskurs för
ett antal ungdomar. I samarbete med Panikteatern fram
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Riddarklubbens tidning, utgivet antal

fördes teater för barn från 3 år i ett av slottets torn.
I Livrustkammarens barnverksamhet Riddarklubben
ökade medlemsantalet och visar en mer jämn könsfördel
ning än tidigare. Med 62% pojkar och 38% flickor närmar
sig klubben en jämställd representation. En satsning på
breddade aktiviteter och med både manlig och kvinnlig
personal i verksamheten har givit resultat. Klubben ar
betar utifrån konceptet "sköna riddare och tappra prin
sessor" för att få både flickor och pojkar att intressera sig
för historia. Verksamhet bedrivs både i Stockholm och
regionalt, i och utanför museet. Klubben besöker även
flera marknader och festivaler och efterfrågas på många
platser i landet.

Pedagogik för skolan
SKOLA	
Antal skolgrupper
Antal barn i skolgrupper

2015

2014

2013

1 412

1 770

1 249

31 064 38 940* 24 980

Antal lärare som deltagit i lärarträffar

421

544

517

Kvalitetsmått
andel lärare som är nöjda
eller mycket nöjda med skolbesöket**

98%

99%

100%

* Skolgruppernas storlek uppskattas fr.o.m. 2014 till 22 barn per grupp efter en genomgång av utfallet medan 2013 beräknas ha 20 barn per grupp.
** Andel lärare som är nöjda avser enbart Livrustkammaren, som
genomför enkäter löpande.

För första gången samlades museernas utbud i ett gemen
samt skolprogram. Hela 85 program finns både för besök
i museerna och för användande i klassrummet, varav
nio nya program tillkom 2015. Ofta är programmen äm
nesövergripande och svarar mot läroplanens mål främst
i svenska, historia samt samhällsorienterande ämnen.
Antalet skolklasser som kommit till museerna minskade
till 1 412 stycken i jämförelse med rekordåret 2014, där
emot är det flera hundra grupper fler än såväl 2012 som
2013. Tidigare års trend med att allt fler skolgrupper väljer
att gå på egen hand har brutits, och fler grupper bokade
ett möte med en pedagog. Lärarna i skolan är enligt Liv
rustkammarens lärarenkät fortsatt mycket nöjda med de
bokade besöken där hela 98% tyckte att visningarna mot
svarade deras förväntningar på ett bra eller mycket bra
sätt. Historiebruk, genus och queerperspektiv är återkom
mande program, liksom de mer epokinriktade Vasatid
och Stormaktstid. Dräkthistoria och mode är ett av de nyare
programmen. Genom ett samarbete drivet av föreningen
Samtida Musik, erbjöds workshopar för skolklasser under
en heldag i projektet Min granne tonsättaren. Detta var ett
annorlunda pedagogiskt koncept där klasser både från
Stockholms inner- och ytterområden gick på ljudjakt på
Livrustkammaren och improviserade kring musik.
Liksom tidigare år har Livrustkammaren och Skoklos
ters slott bedrivit Skapande skola-projekt. Att animera
Vasatiden genomfördes i Livrustkammaren, i samarbete
med Mediepedagogiskt centrum. Skoklosters slotts sam
arbete med Futurumskolan i Bålsta avslutades med en
konstutställning och en utflyktsdag, vilket uppmärk

sammades i lokalpressen. Det mångåriga samarbetet med
Slottsskolan fortsatte, där femteklassare dramatiserar vis
ningar. Håbo kommuns femteklassare genomförde pro
jektet Uppfinnar-Olle på Skoklosters slott, vilket handlar
om att stimulera elevernas kreativa förmågor.
Hallwylska museet utarbetade i samarbete med Berät
tarministeriet det pedagogiska programmet Historieskrivarna vars målgrupp är elever i årskurs 4-5. Det är tänkt att
på ett kreativt och lustfyllt sätt stärka elevernas språkför
måga och svarar mot läroplanens mål i både svenska och
historia. Museet utarbetade fyra nya pedagogiska program
för högstadiet och gymnasiet: Det ockulta sekelskiftet
1900 som fokuserar på litteraturen såväl som på epokens
intresse för det övernaturliga. Walther von Hallwyl – en importerad kvasigreve handlar om nationalitet och identitet
samt hur det var att invandra till Sverige i nationalroman
tikens tid då ”bilden av det svenska” tog form. Gör mig till
den jag vill vara belyser hur människan i olika epoker kom
municerat olika budskap, skönhets- och modeideal, ge
nom porträttkonsten. Hantverk av högsta klass som riktar
sig till gymnasiet belyser äldre tiders hantverkskunnande.

Pedagogik för vuxna
VUXNA

2015

2014

2013

Antal visningar

3 469

3 910

3 412

52 035

58 650

51 173

Antal vuxna med audioguide

Antal vuxna i visningar

5 619

5 663

6 514

Antal genomförda program

386

308

373

28 528

16 081

23 463

96%

97%

89%

Antal vuxna i program
KVALITETSMÅTT	
mycket bra eller bra, visning*

* Uppgifterna hämtas från publikundersökningen Museibesökarnas
upplevda kvalitet och besöksmönster 2015.

Fler programaktiviteter genomfördes och antalet vuxna
deltagare ökade stort, till drygt 28 000 personer (16 000
personer). I utbudet ingår huvudsakligen visningar, före
drag och program, det sistnämna kan t.ex. vara temadagar
och debatter.
Färre deltog i visningar, vilka också var färre till antalet
än 2014, ett resultat mer i nivå med 2013. Allt fler besökare
väljer att gå på egen hand, en möjlighet som också utökats
alltmer på Skoklosters slott. De tre museerna erbjuder
olika typer av visningar, huvudsakligen på svenska och
engelska. Bokade grupper kan dock välja mellan fler språk
och ett 20-tal inriktningar. Speciella temavisningar ges
emellanåt, liksom familje- och barnvisningar med flera
varianter samt syn- och teckenspråkstolkade visningar.
Skoklosters slott började med dramatiserade familje
visningar på temat Kring festen, och Hallwylska museet
uppförde traditionsenligt dramavisningar i samband med
julen.
En extra satsning på att belysa mångfald i historien
gjordes i samband med Pridefestivalen. Liksom tidigare
erbjöd Livrustkammaren och Hallwylska museet special
visningar och denna gång deltog myndighetens med
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I Skoklosters slottspark anordnades riddarspel och
medeltidsmarknad i samarbete med Nordic Knights.

arbetare för första gången i Prideparaden tillsammans
med några andra museer under parollen ”It takes all of us
to make history”.
I Livrustkammarens programverksamhet återkom
mångfaldstemat i flera aktiviteter. Exempelvis arrangera
des te-salonger med berättelser från orienten i samband
med installationen I råsilkets spår. Temat var Kaukasus, en
satsning på ökad mångfald i museets berättelser. Musei
föremål kopplade till området runt Kaukasus och dess
kopplingar till Sverige lyftes fram och den mångfald och
mångkultur som faktiskt funnits även historiskt kunde
tydliggöras. Georgien och Armenien representerades av
respektive länders ambassader och utgjorde, tillsammans
med forskare med expertis på historiska kopplingar mel
lan områdena, viktiga samarbetsparter. Genom att synlig
göra berättelser som tydliggör att samlingarnas föremål
är allt annat än nationellt ”svenska” kan fler känna igen
sig i dem.
Med koppling till utställningen Dödens teater, bjöds
företrädare för olika religioner in för ett rundabords
samtal om hur de döda tas om hand olika i religiösa sam
manhang. Projektet Möten med minnen, med visningar för
personer med demens- och Alzheimers sjukdomar, kunde
fortsätta med hjälp av externa bidrag. Genom att delta i
Kulturnatt Stockholm kunde Livrustkammaren öppna sina
dörrar för nya besökare, en kväll då det är många som tar
chansen att fritt besöka museer.
På Skoklosters slott utgjorde utställningstemat Barockfesten en utgångspunkt för en omfattande programverk
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samhet, med allt från föredrag om 1600-talets måltider till
dagens måltidspolitik och vett och etikett vid barockens
bord. Dansuppvisning liksom konserter med kammar
musik framfördes i slottet. Arrangemang med tornerspel
och medeltidsmarknad i parken var ett välbesökt evene
mang för hela familjen i samarbete med Nordic Knights.
Olika temadagar genomfördes på Skoklosters slott, där
hästen stod i fokus vid ett tillfälle och äpplen vid ett annat.
En temadag kan innehålla många olika aktiviteter som
specialvisningar, vandringar i parken med olika experter
och provsmakningar bland mycket annat. Under en helg
med tema ”housekeeping” mötte besökarna LSH:s konser
vatorer för att lära mer om hur man tar hand om histo
riska hus. Den årliga och mycket populära julmarknaden
på Skoklosters slott fyller borggården med marknadsstånd
och besökarna kunde gå på vintervisningar i slottet.
I Hallwylska museet genomfördes programverksam
het med föredrag, salonger och temavisningar vilket gav
möjlighet för museipubliken att fördjupa sig i de tillfälliga
utställningarnas teman, men också i det kulturhistoriska
material som Hallwylska museet omfattar. Därutöver ge
nomfördes två samarbetsprojekt med den internationella
konstnärsgruppen Ou Un Po. Dessa två performances är
ett led i ett långsiktigt samarbete, som inleddes 2012, och
som syftar till att undersöka hur det historiska huset kan
användas som en plats för performativa gestaltningar.

Under sommaren hade Skoklosters slott flera olika barnaktiviteter.
I det pedagogiska programmet "Den lilla riddaren" kan barn följa
med runt i slottets mer dolda delar på en upptäcksfärd.

17 stycken (9) artiklar i externa publikationer noterar vi en
markant ökning.
Gradén, Lizette och Tine Damsholt, 2015. ”Liv i museet: Kunstindu
strimuseet i Oslo gjør kropp med møteklaer 1928-1960”. Recension,
Nordisk Museologi (The Journal of Nordic Museology). No 2015:1.

Publikationer
PUBLIKATIONER	
Antal egna publikationer
Kostnader, tkr
varav tryckning
Intäkter av bidrag, tkr

2015

2014

2013

4

0

2

1 169

0

1 936

608

0

355

1 175

0

915

Kostnader och intäkter avser ackumulerat utfall över projektets livslängd
och redovisas när en publikation är tryckt och utgiven. Intäkter avser
bidrag som mottagits för att finansiera publikationen.

Genom publikationer förmedlar, reflekterar och fördjupar
LSH kunskap om historia och samlingarna. Medverkan i
externa publikationer bidrar till samhällets kunskaps
utveckling. Utgivningen var ovanligt omfattande under
2015, vilket delvis kan förklaras av den omprioritering som
gjordes under 2014.
Dödens Teater. Kungliga svenska begravningar genom
fem århundranden utgavs i samarbete med ett förlag och
fullbordade en trilogi med böcker om de kungliga cere
monierna dop, bröllop och begravning. Ny kunskap om
ceremoniernas avgörande betydelse för den kungliga
maktlegitimeringen presenterades efter en flerårig stu
die. Utgivningen gjordes i anslutning till utställningen
med samma namn. Ämnet är tätt förknippat med Liv
rustkammaren och många föremål i samlingarna rela
terar till dennaceremoni. Publikationen Asiatisk keramik
ur Hallwylska museets samlingar lyfter fram Wilhelminas
von Hallwyls samlande i en internationell kontext. Den är
ett resultat av en flerårig studie och genomgång av kera
miksamlingen med hjälp av bl.a. internationella experter.
Boken utgavs även i en engelskspråkig version. Publika
tionen Skokloster – människorna och slottet introducerar
familjerna och personerna som låtit bygga och sedan för
valtat godset och de rika samlingarna. Berättelsen sträcker
sig fram till 1960-talet och slottets siste private ägare.
Jansson, Ingalill (red), 2015, Asiatisk keramik ur Hallwylska museets
samlingar. Hallwyliana 16. Elander Fälth & Hässler, Stockholm.
Jansson, Ingalill (ed), 2015, Asian Ceramics from the Hallwyl Collection. Hallwyliana 16. Elander Fälth & Hässler, Stockholm.
Olovsson, Inger och Gösta Sandell, 2015, Skokloster – människorna
och slottet. Elanders Fälth & Hässler, Stockholm.
Rangström, Lena, 2015, Dödens teater. Kungliga svenska begrav
ningar genom fem århundraden. Livrustkammaren och Atlantis,
Stockholm.

Medverkan i externa publikationer
Medverkan i externa publikationer, tryckta och digitalt
publicerade artiklar, visar på en spännvidd av ämnen. Med

Gradén, Lizette, 2015. “Swedish Roots, Oregon Lives. An Oral
History Project”. Recension, Swedish American Historical Quarterly.
Vol. LXVI, No. 2.
Gradén, Lizette, 2015. “Museums and Material Culture”, Nordisk
museologi. (The Journal of Nordic Museology). No. 2015:2.
Grundberg, Malin, 2015. ”Utanför den stora berättelsen”, Ett
museum måste irritera. The Swedish History Museum Studies 24.
Historiska museet, Stockholm.
Grundberg, Malin, 2015. Nya perspektiv på gammal histo
ria. http://www.sverigesmuseer.se/stafettbloggen/2015/04/
malin-grundberg-nya-perspektiv-pa-gammal-historia/
Grundberg, Malin och Anja Grothe, 2015. “Der lange Weg zurück –
Der Leichenzug Gustav II Adolfs von Schweden“, Krieg. Landesmu
seum für Vorgeschichte.
Grönhammar, Ann, 2015. “Das Pferd und die ”Totenkleider”.
Erinnerungen an Gustav II. Adolf“, Krieg. Landesmuseum für
Vorgeschichte.
Grönhammar, Ann, 2015. “What about weapons in a renewed Royal
Armoury 2018”, ICOM mam magazine. Issue 14, no. 32.
Hagberg, Magnus, 2015. Delad kunskap är ökad kunskap.
http://www.sverigesmuseer.se/stafettbloggen/2015/04/
magnus-hagberg-delad-kunskap-ar-okad-kunskap/
Hagberg, Magnus och Maria Jansén, Yvonne Hagberg, Mats Pers
son, Seher Yilma m fl, 2015. Svensk kultur behöver mångkultu
rell kompetens. http://www.sverigesmuseer.se/debatt/2015/09/
svensk-kultur-behover-fler-utlandska-kulturarbetare/.
Minelli, Sam Habibi, Iva Meštrović, Petra Milovac, Orsolya Veress,
Donatas Snarskis, Jovita Vilimaitiene, Linnéa Karlberg Lundin, Ka
rin Glasemann, Piot Kożurno, Marek Wieczorek, 2015. ”Museum’s
experiences in creating cultural narrations using the AthenaP
lus tool called MOVIO”, Uncommon Culture Vol. 6, no. 1 (11). The
International Center for Information Management Systems and
Services (ICIMSS). Poland.
Nilsson, Johanna, 2015. “Evaluation of stitched support methods
for the remedial conservation of historic silk costumes.”, e-conservation Journal, 3. DOI dx.doi.org/10.18236/econs3.201507
Nilsson, Johanna, 2015. Ageing and Conservation of Silk. Evaluation of Three Support Methods Using Artificially Aged Silk. Doctoral
Dissertation in Conservation. Gothenburg Studies in Conservation
37, Göteborg.
Nilsson, Johanna och Östen Axelsson, 2015. ”Attributes of aesthetic
quality used by textile conservators, evaluating conservation
interventions on museum costumes.”, Perceptual and Motor Skills-,
121, (1), p. 199-218. DOI 10.2466/27.24.PMS.121c10x7
Nilsson, Karin 2015. Sweden’s museums aid openness
of cultural heritage. http://pro.europeana.eu/blogpost/
swedens-museums-aid-openness-of-cultural-heritage
Nilsson, Karin, 2015. Verkligare än verkligheten, http://
www.sverigesmuseer.se/stafettbloggen/2015/04/
karin-nilsson-verkligare-an-verkligheten/
Vilaplana, Francisco, Johanna Nilsson, Dorte Vestergaard Poulsen
Sommer och Sigbritt Karlsson, 2015. “Analytical markers for the
degradation of historic and artificially-aged silk in different
environments.”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, (5) p.
1433-1449. DOI 10.1007/s00216-014-8361-z
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Forskning och utveckling
FORSKNING OCH UTVECKLING	

2015

2014

2013

16

17

23

Antal genomförda symposier
5
och forskningsseminarier		

3

3

Antal pågående samarbeten för
forskning och kunskapsuppbyggnad

Antal föredrag i externa sammanhang

36

46

41

Antal handledda praktikanter
fr universitet och högskola

15

19

9

Kostnader, tkr

922

1 149

1 263

Kvalitetsmått
andel FoU-samarbeten med
vetenskaplig institution

81%

53%

39%

Forsknings- och utvecklingssamarbetena (FoU) har
minskat i antal sett över ett flerårigt perspektiv, men var
i paritet med föregående år. De samarbeten som utfördes
med universitet och högskola särskiljs som ett kvalitets
mått, då dessa samarbeten vilar på vetenskaplig grund
och metod och därmed uppvisar produktkvalitet. Antalet
FoU-samarbeten som bedrevs med vetenskaplig metod
ökade till hela 81% (53%). Resultatet kommer sig av såväl
en satsning på egna initiativ till samarbeten som efter
frågan på LSH som samverkanspart, både nationellt och
internationellt. Arbetet bidrar till samhällsutvecklingen,
men också till utvecklingen av metoder och kunskap inom
myndighetens verksamhetsområden med nya perspektiv
på samlingar och verksamhet. FoU-arbetet bedrevs av så
väl myndighetens forskarutbildade personal som av exem
pelvis intendenter, konservatorer och pedagoger. Under
året etablerades även LSH:s interna forskningsråd, bestå
ende av de disputerade medarbetarna. Rådets medlemmar
medverkar i flera olika externa forskningsnätverk.

Forskningssamarbeten – exempel
En medarbetare och textilkonservator vid LSH lade under
året fram sin doktorsavhandling vid Göteborgs universi
tet: Ageing and Conservation of Silk. I arbetet utvärdera
des tre konserveringsmetoder för att bevara historiska
sidendräkter, vilken effekt de har på skört siden och vilka
egenskaper konserveringen bör ha för att upplevas ha en
estetisk kvalitet. För att nå dit utvecklades en metod för
att åldra siden så att det liknar 1600-talssiden. Gustav II
Adolfs och Karl X Gustavs kröningsdräkter ur Livrustkam
marens samlingar användes som referenser. Arbetet
skedde i samarbete med forskare inom textil, kemi och
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psykologi knutna till Swerea Industri- och Verkstads
teknisk Forskning, Kungliga Tekniska Högskolan och
Stockholms Universitet.
Forskningsprojektet Spara och bevara innefattar en rad
delstudier som finansierades av Energimyndigheten och
drevs i samverkan med SFV, Uppsala universitet Campus
Gotland och Linköpings universitet. Under 2015 gick
det fleråriga projektet in i sin sista fas, vilket syftar till
att öka kunskapen om energieffektivisering i historiskt
värdefulla byggnader och förmedlar kunskap och teknik
lösningar som bidrar till detta. Tillsammans med LSH be
driver Tor Broström från Uppsala universitet delstudien
Energieffektivisering och förebyggande konservering genom
klimatstyrning vid Skoklosters slott. Målet för detta projekt
är att ta fram styralgoritmer för inneklimat i kulturhisto
riskt värdefulla byggnader genom att integrera olika typer
av komplexa klimatkrav för såväl bevarande som komfort
med modeller för byggnadens fukt- och värmelagrande
egenskaper.
Projektet Marrying Cultures: Queen Consorts and European Identities, 1500–1800 var fortsatt en internationell
samarbetspart, inte minst avseende LSH:s arbete med
mångfaldsfrågor. LSH deltog i en workshop i Oxford våren
2015. Tillsammans med två Kristinaforskare initierade
Livrustkammaren ett symposium på Drottning Kristinas
födelsedag den 8 december. Forskare från olika discipliner
samlades för att sprida den senaste forskningen om drott
ningen både inom akademien och till allmänheten. LSH
ingick också som aktiv partner i flera omfattande forsk
ningsansökningar, om bl.a. EU-satsningen Palatium ETN
där Livrustkammaren och Husgerådskammaren genom
ett samarbete med Linnéuniversitetet ingår i Sveriges
satsning på ökad mobilitet av unga forskare till museerna.
Under året beviljades LSH forskningsmedel av Kulturrådet
för att tillsammans med The Unstraight Museumoch His
toriska museet anlägga HBTQI-perspektiv på samlingarna.

Samarbete för kunskapsuppbyggnad – exempel
Antalet samarbeten för kunskapsuppbyggnad där uni
versitet och högskola är part ökade. Ett exempel är LSH:s
samarbete med konservatorsprogrammet vid Köpen
hamns universitet och Riksantikvarieämbetet, där under
sökningar gjordes om hur röntgen av materiella föremål
kan bidra till effektivt konserveringsarbete. Myndigheten
medverkade i Sveriges Museers vårmöte som ägde rum på
Venngarns slott i Sigtuna samt på Skoklosters slott. LSH
bidrog med flera presentationer, om bl.a. genus, populär

Johanna Nilsson, medarbetare och konservator, lade
fram sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet om
konserveringsmetoder för att bevara sidendräkter.

kultur och mångfald och en workshop om att ladda musei
samlingar med nya perspektiv och berättelser. Vid Société
Internationale d´Ethnologie et de Folklores årsmöte i
Zagreb formades arbetsgruppen Museums och Material
Culture, en europeisk plattform för ökat samarbete mellan
museer och universitet.

Externa föreläsningar och studenthandledning
Antalet externa föreläsningar uppgick till 36 vilket var
något lägre än de två föregående åren, och skiftade delvis
karaktär då fler föredrag än tidigare handlade om metoder.
En stor del av de externa föreläsningarna kan kopplas
till samarbeten genom nätverk, branschorganisationer,
forskningsprojekt, utställningar, utbildingar på universi
tet och högskola, grundskola och föreningar. Externa fö
reläsningar visar att kunskapen som efterfrågas från LSH
allt oftare gäller kulturarvprocesser, representation av
materiell kultur samt museiutveckling. LSH:s kompetens
inom digitalisering är ofta efterfrågad och representanter
deltog som föredragshållare vid flera nationella och in

ternationella konferenser som Digikult, Digital Strategies
for Heritageoch Europeana Annual Meeting. LSH:s med
arbetare har fortsatt anlitats som lärare och föreläsare
på universitet och högskolor, som handledare inom
forskarutbildning samt som opponent i betygsnämnder,
där kritiska perspektiv anläggs på museiväsendet och
samlingarna.
Myndigheten fick fler förfrågningar om praktik från
universitetsstuderade än vad som kunde erbjudas, och
15 praktikanter togs emot från humanistiska utbild
ningar vid olika lärosäten i Sverige samt konservatorsut
bildningar i Sverige och Norden. Praktikanterna följde
det dagliga arbetet och har i regel också utfört ett eget
projekt kopplat direkt till utbildningens studieplan. An
talet praktikanter minskade något jämfört med 2014, men
ökade jämfört med åren dessförinnan. Det förklaras av att
fler praktikanter togs emot för längre tidsperioder, och
LSH ser välplanerade och längre praktikperioder som en
värdefull kunskapsväxling, där traditionell yrkeserfaren
het och ny teori möts.
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Den så kallade Stensalen i Livrustkammaren.

Övrig väsentlig information
Lokalförsörjning
För att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för
myndighetens verksamhet krävs lokaler som erbjuder ett
effektivt resursutnyttjande och en god arbetsmiljö, och
som samtidigt är tillgängliga och attraktiva publika ytor.
Därtill kommer behovet av klimatiserade magasin för be
varandet av samlingarna. För att lyckas med det arbetar
LSH kontinuerligt med lokalförsörjning.
De lokaler som LSH bedriver verksamhet i är av olika
karaktär. Vid Livrustkammaren, som ligger i Stockholms
slott sedan 1978, bedrivs huvudsakligen museiverksam
het. I anslutning till museet finns även myndighetens
ledning samt de mer administrativa funktionerna, såsom
stab, kommunikationsenhet samt mobila arbetsplatser
för de som har sin ordinarie arbetsplats på annat arbets
ställe. Totalt finns ca 35 arbetsplatser vid Livrustkam
maren. Under året har arbetet med att rusta upp det yttre
entrérummet genomförts i samverkan med SFV och mö
belformgivaren Åke Axelsson. Syftet är att förbättra mu
seets publikflöde och öka tillgängligheten i samband med
övergången till fri entré med start i februari 2016. Vidare
har en ombyggnation av arbetslokalen snickeriverkstaden
genomförts, där bl.a. en betongtrappa demonterats för
bättre tillgänglighet och arbetsmiljö.
Vid Skoklosters slott, som är ett av Europas främsta
barockslott, bedriver myndigheten en verksamhet som
är besöksmålsorienterad till sin art och där samlingarna
och de historiska miljöerna skapar en helhetsupplevelse.
Under året har den andra etappen av slottets takrestau
rering genomförts i regi av SFV. I anslutning till det på
börjades också den tredje och sista etappen, som pågår
till oktober 2016. Utöver takrestaureringen har SFV låtit
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genomföra fönsterrestaureringar. På grund av dessa arbe
ten har, liksom föregående år, stora delar av slottsfasaden
varit täckt av byggnadsställningar. Vidare har Stockholms
målerikonservering utfört konsolidering av takmålningar
i biblioteket och rustkammaren. I samverkan med Håbo
kommun och SFV har myndigheten inlett ett arbete med
målsättning att utveckla besöksmålet Skoklosters slott
med tillhörande omgivningar.
Det Hallwylska huset byggdes runt sekelskiftet 1900 och
är en av de mest påkostade svenska privatbostäderna som
uppförts. I denna miljö bedriver LSH museiverksamhet.
Den 7 januari 2015 återlämnade staten, genom SFV, ägan
derätten av fastigheten till Stiftelsen Hallwylska museet.
LSH, som sedan tidigare har i uppdrag att förvalta stiftel
sen, ansvarar nu också för den tekniska, antikvariska och
ekonomiska fastighetsförvaltningen. För att säkerställa
en fortsatt hög kvalitet i drift- och underhållsfrågor av
fastigheten har LSH tecknat avtal med entreprenörer och
leverantörer inom fastighetsförvaltning. Ett överlåtande
av drift och underhåll har skett från SFV, varefter en fler
årig underhållsplan för fastigheten påbörjades för att fär
digställas under 2016. Under året startades en utomhus
servering på den Hallwylska innergården i samarbete med
en extern restauratör. Serveringen, som höll öppet mellan
maj och september har slagit väl ut med många nya besö
kare, samt skapat synergieffekter för museiverksamheten.
I Tumba hyr myndigheten lokaler för klimatiserade
föremålsmagasin, konserverings- och fotoateljéer samt
kontor. Kontorsdelarna utgör arbetsställe för samlings
enheten och digitala museet samt innefattar även mobila
arbetsplatser. Hyresvärden Riksantikvarieämbetet har

under året genomfört ventilationsjusteringar och där
igenom förbättrat inomhusklimatet i kontorslokalerna.

Redovisning av lokalkostnader
Av tilldelat ramanslag 2015 utgjorde lokalkostnaderna
knappt en tredjedel, 31,6% (34,6%). Det är en liten minsk
ning från året innan som främst beror på att LSH övertog
driften av den Hallwylska fastigheten från SFV. I väntan
på att en ny underhållsplan fastställs uppstår en senare
läggning av mer omfattande och långsiktiga fastighets
åtgärder. Avtal för el, underhåll och drift har tecknats
för fastigheten Hallwylska museet, men i övrigt var inga
andra lokalavtal aktuella att förnya. Avtalen med SFV för
Livrustkammaren sträcker sig fram till slutet av 2016 och
för Skoklosters slott till mitten av 2017. De tre avtalen med
Riksantikvarieämbetet för lokalerna i Tumba löper mellan
2017–2022.
Nedan redovisas lokalkostnaderna i enlighet med
regleringsbrevet.
LOKALKOSTNADER 2015 (tkr)
Museum		El &	Rep &
eller motsvarande
Hyra värme underhåll	Övrigt	TOTALT
Livrustkammaren
Skoklosters slott
Hallwylska museet
Kontor med ateljéer,
Munkhättan, Tumba
Magasin, Tumba

5 658
202		
2 259
92		
163
610

610
302
320

6 470
2 652
1 093

110
50

1 480
2 289

610

1 392

13 984

Andel av tilldelat ramanslag 44 141 tkr			

31,7%

1 334
2 238

Summa lokalkostnader 11 490

36		
-		
492

I Övrigt ingår förutom köpta tjänster för lokalvård även kostnader för
personal som museerna har anställda för lokalvård.

Hyreskostnader inkl el 2015 (tkr)
Hyresvärd		Hyra inkl el
Statens fastighetsverk
8 211
Svensk Museitjänst
3 608
		
11 819
		

%
69,5%
30,5%
100%

Inköp och efterlevnad LOU
Inköp och efterlevnad LOU
Enligt LSH:s arbetsordning ansvarar respektive budget
ansvarig chef för löpande inköp, medan upphandlingar
koordineras inom myndigheten. Vid upphandlingar
prioriteras avrop mot statliga ramavtal. Under året har
myndigheten genom avrop inhandlat kontorsmöbler och
tryckeritjänster samt teknikkonsult för projektering av
larm- och passersystem. Myndigheten har även ingått ett
nytt avtal för bevakningstjänster, vilket har upphandlats
i gemensam upphandling tillsammans med ett flertal
andra museimyndigheter. Under 2015 har inga direktupp
handlingar över direktupphandlingsgränsen genomförts.

På Skoklosters slott utfördes såväl
fönster- som takrestaurering.

Externa finansieringskällor
LSH finansieras genom flertalet olika finansieringsformer
där de statliga anslagen (44 mkr) utgör den större delen av
intäkterna, 63,5% (67%). De externa finansieringskällorna
är mycket viktiga för myndigheten och dess möjlighet att
bedriva verksamhet. Under 2015 utökades den extern
finansierade delen av intäkterna ytterligare för att uppgå
till knappt 25 mkr eller 36,5% (33%) av myndighetens totala
intäkter (68 mkr). Redovisning sker efter de krav som finns
i främst regleringsbrev och förordning.

Redovisning av bidrag
För att kunna utveckla verksamheten ansöker myndig
heten regelbundet om externa bidrag från stiftelser,
fonder och privata bidragsgivare. Dessa medel avser
främst att finansiera hela eller delar av publikationer, ut
ställningar, projekt inom samlingskontroll, m.m. Medlen
är ofta villkorade i avtalet med bidragsgivaren där syfte
och ändamål anges för hur medlen ska nyttjas. För utveck
lingsanställningar och arbetsmarknadsstöd har statliga
bidrag erhållits.
Bidragen förbrukas i den takt projekten fortgår. Under
2015 har myndigheten använt bidrag på totalt 5 226 tkr för
att finansiera verksamheten, vilket motsvarar 7,7% (8%)
av myndighetens totala intäkter.
Använda bidrag (tkr)
Icke-statliga bidrag
Statliga bidrag
Bidrag från mellanstatliga organ
Summa

2015

2014

2013

4 693

4 428

5 613

533

873

865

0

0

305

5 226

5 301

6 783
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redovisning av Avgiftsfinansierad verksamhet
Enligt förordning (2007:1195) med instruktion har myndigheten rätt att ta ut avgifter för att finansiera verksamhet.
LSH har under året tagit betalt för entréer och visningar samt bedriver två resultatområden med avgiftbelagd verksam
het: Försäljning av varor (Butik) respektive Undersökningar, utredningar och andra tjänster (Uppdrag). Redovisning sker
i enlighet med regleringsbrevet för 2015.

Resultatområde Butik
Resultatområdet som benämns Försäljning av varor består av de tre museibutikerna och har de senaste åren inte
lyckats nå full kostnadstäckning. En handlingsplan togs fram inför 2015 för hur underskottet ska hämtas in och det
ekonomiska resultatet 2015 uppvisade ett underskott på 86 tkr (322 tkr 2014). Detta är 236 tkr bättre än föregående
år, men fortfarande ett underskott och justeringar i verksamheten har vidtagits för att vända det negativa resultatet.
Verksamheten har t.o.m. 2015-12-31 ett ackumulerat underskott på 651 tkr. LSH:s uppfattning är att utvecklingen går
åt rätt håll och att det finns bättre förutsättningar att vända det negativa resultatet inom ett antal år, inte minst i och
med att fri entré nu införs på museerna och att besöksunderlaget då ökar.

Resultatområde Uppdrag
Full kostnadstäckning nåddes inte heller för resultatområdet som benämns Undersökningar, utredningar och andra
tjänster och som inom LSH främst bedrivs i form av uppdragsverksamhet inom konservering, textil, papper och måleri.
Resultatet visade ett underskott på 99 tkr (+29 tkr 2014). Verksamheten har därmed ett ackumulerat underskott på
143 tkr t.o.m. 2015-12-31. Inför 2016 har LSH reducerat verksamheten inom målerikonservering, den verksamhet som
senast tillkom (2012). Det innebär att områdets lönekostnader reducerasmed omkring 50 procent från och med 2016,
vilket möjliggör ett positivt resultat inom några år.

Entréer och visningar
Intäkterna för entréer och visningar uppvisar inte till fullo budgeterad intäkt, men de har ökat med 1,8 mkr (drygt 14%)
jämfört med föregående år vilket främst beror på att ett ökat antal besökare deltagit i programverksamheten under
året. Även övriga avgifter har ökat något i jämförelse med 2014, + 248 tkr (7%).
Avgiftsfinansierad verksamhet med krav på full kostnadstäckning (tkr)
+/-

TKR	

+/-

BUDGET	

t.o.m. 		Intäkter
2013
2014
2015

BUDGET	

BUDGET	

BUDGET	UTFALL	UTFALL	UTFALL	Ack +/-

Kostnader
2015

+/2015

Ack +/- 	Intäkter Kostnader
utg 2015
2015
2015

+/2015

utgå ende
2015

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET MED KRAV PÅ FULL KOSTNADSTÄCKNING
Försäljning av varor

-244

-322

2 000

1 900

100

-440

1 576

1 663

-86

-651

Uppdrag

-74

29

450

420

30

-44

272

370

-99

-143

Summa

-318

-293

2 450

2 320

130

-484

1 848

2 033

-185

-795

ÖVRIG AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
	Entréer och visningar

15 000

15 000

13 966

Övriga avgifter

3 100

3 100

3 705

Summa

18 100

18 100

17 671

redovisning av SPONSRING
Myndigheten har under året även intäkter av sponsring och barter på drygt 88 tkr. Dessa avser främst samarbeten
som LSH har haft genom utställningen Fortuny vid Hallwylska museet.

32 • LSH Årsredovisning 2015

Ekonomisk redovisning
RESULTATRÄKNING
(tkr)	Not

2015

2014

Verksamhetens intäkter		
Intäkter av anslag		
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
1
Intäkter av bidrag
2
Finansiella intäkter
3

43 190
19 607
5 226
3

43 486
17 940
5 301
3

Summa		

68 026

66 730

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
4
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
5
Avskrivningar och nedskrivningar		

-35 244
-13 227
-18 052
-31
-1 657

-35 398
-13 024
-16 954
-54
-1 593

Summa		

-68 211

-67 023

Verksamhetsutfall		

-185

-293

Årets kapitalförändring

-185

-293

6
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BALANSRÄKNING					
(tkr)	Not

2015-12-31

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar		
Rättigheter och immateriella anläggningstillgångar
7
Summa		

208
208

463
463

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
8
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
9
Pågående nyanläggning
10
Summa		

1 313
2 983
125
4 422

1 149
4 025
0
5 174

Varulager m.m.
Varulager och förråd
11
Summa		

1 793
1 793

1 726
1 726

Fordringar
Kundfordringar		
Fordringar hos andra myndigheter
12
Övriga kortfristiga fordringar
13
Summa		

474
751
213
1 438

449
1 024
143
1 616

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
14
Upplupna bidragsintäkter 		
Övriga upplupna intäkter
15
Summa		

3 493
417
844
4 754

3 143
77
1 852
5 072

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
16
Summa		

-320
-320

631
631

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		
Kassa, postgiro och bank		
Summa		

844
26
870

294
26
320

SUMMA TILLGÅNGAR		

13 166

15 002

TILLGÅNGAR
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(tkr)	Not

2015-12-31

2014-12-31

Myndighetskapital
Donationskapital		
Balanserad kapitalförändring		
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		
Summa
17

587
-610
-185
-208

587
-318
-293
-23

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
18
Skulder till andra myndigheter
19
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder
20
Summa		

2 163
1 267
1 723
533
5 686

2 825
1 384
3 001
511
7 722

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
21
Oförbrukade bidrag
22
Övriga förutbetalda intäkter		
Summa		

2 865
4 736
86
7 688

3 228
4 018
56
7 303

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		

13 166

15 002

Ansvarsförbindelser
Statliga garantier för lån och krediter		
Övriga ansvarsförbindelser		

inga
inga

inga
inga

KAPITAL OCH SKULDER
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag
Utgiftsområde 17		Ing. överförings-	Årets tilldelning	Totalt	Utgifter*	Utg.
Kultur, medier,		
belopp
enl regleringsbrev
disponibelt		
överföringstrossamfund				
belopp		
belopp
och fritid							
					
8:1 Centrala museer:
Myndigheter (tkr)	Not					
Livrustkammaren och
Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska
museet ap. 5 (ram)

23

Summa		

-320

44 141

43 821

43 360

461

-320

44 141

43 821

43 360

461

* Differens mot posten Intäkter av anslag i resultaträkningen
avser reglering av semesterlöneskuld enligt undantagsregeln 169 tkr.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Redovisningsprinciper
Allmänt
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlighet med
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) (FÅB), och förordningen om myndigheters
bokföring (2000:606) (FBF) samt ESV:s föreskrifter till dessa.
Från och med 2015 har myndigheten höjt periodiseringsgränsen till 20 tkr exkl. moms. Fakturor <20 tkr har
inte bokförts som periodavgränsningsposter per 2015-12-31. En ytterligare förändring är att kostnaderna för
avskrivningar tidigare bokförts centralt men fr.o.m. 2015 ändrades principen och kostnaderna fördelas nu ut till
ansvarig enhet i likhet med övriga direkta kostnader.
Upplysningar av väsentlig betydelse
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga omsättningstillgångar har
värderats till anskaffningsvärde alternativt verkligt värde, om detta är lägre än anskaffningsvärdet.
Försäljning av varor samt externa konserveringsuppdrag utgör egna resultatområden.
För ökad kvalitet i resultatredovisningen konteras kostnader och intäkter direkt på verksamhetens
prestationer. (Detta infördes per 1 juli 2010, fram till dess hade fältet i redovisningsplanen använts för
verksamhetsgren.) Fr.o.m. 2010 används OH-påslag 25% av totala kostnader för respektive resultatområde.
Underlag för besökstatistik levereras löpande till Myndigheten för kulturanalys i enlighet med redovisnings
krav i regleringsbrev för 2015. Antalet besökare baseras dels på antalet enligt besöksräknare och divideras
med minst två, för att ta hänsyn till hur publiken rör sig in och ut ur varje museum, dels på registrerade
besökare i entrékassa, i systemet Blå boken, ur vilken statistik om till exempel antalet barn under 19 år
hämtas.
Värderingsprinciper – anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 25 tkr
och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst fem år. Avskrivning sker månadsvis. Immateriella
tillgångar avser licenser i samband med tidigare års upphandling och anskaffning av it-stöd för information/
databas för samlingarna och för webb 2.0.
Tillämpade avskrivningstider
5 år Maskiner och tekniska anläggningar
5 år Inredningsinventarier
5 år Immateriella tillgångar
10 år Utställningsmontrar
10 år Förbättringsutgift på annans fastighet

Ersättningar och andra förmåner
Ledande befattningshavare
Namn	Ersättn (tkr)
Magnus Hagberg

950

Andra råds- och styrelseuppdrag
Stockholms universitet – ledamot i Humanistiska fakultetsnämnden
Regeringskansliet – referensgrupp i Museiutredningen
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Noter				
RESULTATRÄKNING			
(tkr)

			

2015

2014

Not 1	Intäkter av avgifter och andra ersättningar			
	Entréer och visningar
13 966
12 211
varav bokade skolvisningar
443
368
Föreläsningar och annan publik verksamhet
		 varav för barn och unga
Övriga intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen*

602
514

601
456

3 103

2 856

Med full kostnadstäckning:			
Försäljning av varor
1 576
1 776
	Uppdrag
272
416
	Intäkter enl 15a kapitalförsörjningsförordningen:
Sponsorintäkter
Barterintäkter

75
13

80
0

19 607

17 940

4 693
533
0
5 226

4 428
873
0
5 301

Not 3	Finansiella intäkter
	Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter

0
3

3
0

	Summa

3

3

24 418
10 826

24 088
11 310

35 244

35 398

Summa
* I Övriga intäkter enligt 4§ ingår egna publikationer m m.

Not 2	Intäkter av bidrag
	Icke statliga bidrag
Statliga bidrag
Bidrag från mellanstatliga organ
	Summa

Not 4	Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt
lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
Not 5	Finansiella kostnader
	Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

-6
37

10		
43

31

54

		 				
Not 6	Årets kapitalförändring
	Netto Resultatområde Butiker
-86
-321
	Netto Resultatområde Uppdrag
-99
29
	Summa
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-185

-293

BALANSRÄKNING
(tkr)		

2015-12-31

2014-12-31		

Not 7	Immateriella anläggningstillgångar
	Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avgående
Summa anskaffningsvärde
	Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avgående
	Summa ackumulerade avskrivningar
	Utgående bokfört värde

1 705
0
0
1 705
-1 242
-255
0
-1 497
208

1 650
55
0
1 705
-910
-332
0
-1 242
463

Not 8	Förbättringsutgifter på annans fastighet
	Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avgående
Summa anskaffningsvärde
	Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avgående
Summa ackumulerade avskrivningar

1 195
291
0
1 486
-46
-127
0
-173

240
955
0
1 195
-14
-32
0
-46

1 313

1 149

14 265
234
-116
14 383
-10 239
-1 276
116
-11 399

13 202
1 378
-315
14 265
-9 325
-1 229
315
-10 239

2 983

4 025

0
125

0
0

125

0

610
1 184

619
1 107

1 793

1 726

686
65

814
210

751

1 024

213
213
103

143
143
0

	Utgående bokfört värde
Not 9	Maskiner, inventarier, installationer m m
	Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avgående
Summa anskaffningsvärde
	Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avgående
	Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not 10
Pågående nyanläggningar
	Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Summa
Not 11	Varulager
Butiker, inköpta varor
Produktförmedling, egna publikationer m m.
Summa
Not 12	Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar
Summa
Not 13	Övriga kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa
Varav osäker fordran
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(tkr)		

2015-12-31

2014-12-31

2 906
587

2 889
255

3 493

3 143

0
844
844

1 535
317
1 852

Not 14	Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Not 15	Övriga upplupna intäkter
	Upplupen återbetalning hyra
Övriga upplupna intäkter
	Summa
Not 16	Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
	Ingående balans
	Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Skuld/fordran avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag
	Ingående balans
	Redovisat mot anslag enl. undantagsregeln
	Fordran avseende semesterlöneskuld som inte
har redovisats mot anslag

320
43 360
-44 141
-461

	Summa Avräkning med statsverket

600
43 673
-43 952		
320

310
-169

497
-187

141

310

-320

631

Not 17	Myndighetskapital
	DonationsBal.kap.	Kapital-	Summa
kapital avgiftsbelagd
förändring
				
		
verksamhet
enligt RR	
		
Utgående balans 2014

587

Ingående balans 2015

-318

-293

-23

587

-318

-293

-23

Föregående års kapitalförändring

0

-293

293

0

Årets kapitalföränding

0

0

-185

-185

Summa årets förändring

0

-293

108

-185

587

-610

-185

-208

Utgående balans 2015
Not 18

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar
i anläggningstillgångar
	Ingående balans
	Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
	Utgående balans
Beviljad låneram
Not 19	Skulder till andra myndigheter
Sociala avgifter
Övriga skulder till andra myndigheter
Summa
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2 825
101
-763

2 160
1 434
-769

2 163

2 825

3 500

3 500

636
631

609
776

1 267

1 384

(tkr)		
2015-12-31
2014-12-31
				
Not 20	Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt och prel. skatt arvoden
533
511
Övriga kortfristiga skulder
0
0
	Summa
533
511
Not 21	Upplupna kostnader
	Upplupna semesterlöner 		
och löner inkl. sociala avgifter
2 184
Övriga upplupna kostnader
681
Summa
2 865

2 550
678
3 228

Not 22	Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet, >3 mån–1 år
Bidrag från icke-statliga givare
	Summa

509
4 227
4 736

10
4 008
4 018

Anslagsredovisning

2015

2014

44 141

43 952

Not 23	Uo 17 8:1 ap.5 Centrala museer; myndigheter
	Tilldelat belopp enligt regleringsbrev

Enligt regleringsbrev för 2015 disponerar myndigheten 		
en anslagskredit på 1 324 tkr.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
(belopp i tkr om ej annat anges)
2015

2014

2013

2012

2011

Låneram
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram

3 500
2 163

3 500
2 825

3 500
2 160

3 500
2 063

4 500
1 944

Kvar av låneramen

1 337

675

1 340

1 437

2 556

4 530
-1 991

4 530
-2 279

4 530
-999

4 530
-1 053

4 530
-1 144

0
4

3
2

18
0

34
1

45
0

20 550
19 607

18 890
17 940

17 100
17 856

17 100
17 291

14 725
15 368

1 324
0

1 319
-320

1 262
-600

1 253
0

1 242
0

461

0

0

100

406

Årsarbetskrafter och anställda m m
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft

54
63
1 232

51
60
1 282

50
55
1 315

50
56
1 280

48
55
1 280

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

-185
-610

-293
-318

-65
-252

-107
-145

-18
-127

Kontokrediter hos RGK
Räntekontokredit
Max utnyttjad under året
Räntor avseende räntekonto i RGK
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Totala avgiftsintäkter, disponeras
Anslagskredit
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit
Anslag m m
Anslagssparande
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Årsredovisning 2015
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande
bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Härmed beslutar jag om årsredovisning 2015 för
Livrustkammaren och Skoklosters slott med
StiftelsenHallwylska museet.
Stockholm den 19 februari 2016

Magnus Hagberg
Överintendent
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