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FörordFörord 

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) 
vill vidga människors världsbild genom kunskap som 
förändrar, engagemang och oförglömliga upplevelser. I 
årsredovisningen berättar vi hur vi har uppfyllt vårt upp-
drag – att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna 
om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Den 
ger också en bild av både bredden, omfattningen och inte 
minst betydelsen av vår verksamhet. 

2020 har varit ett annorlunda år. Coronapandemin 
har påverkat en hel värld och den har slagit hårt även 
mot SMTM. 

Året började bra vad gäller antal besök. Vasamuseet 
slog till och med besöksrekord i februari. Den 20 mars 
stängde vi våra museer och ställde in alla tågresor för att 
bidra till att minska smittspridningen av covid-19. Under 
sommaren kunde tre museer åter öppna, då olika åtgärder 
för att anpassa verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för 
både besökare och medarbetare vidtagits, för att sedan 
behöva stängas igen i november. 

Det kommer ta tid för turistnäringen att återhämta 
sig och för våra museer att nå de besökssiffror, och 
därmed de intäkter, vi hade innan coronapandemin 
slog till. 2019 hade vi närmare två miljoner besökare på 
våra museer, 2020 var siffran 319 000. För till exempel 
Vasamuseet innebär det en minskning av antal besöka-
re med hela 88 procent. 

SMTM har därför behövt anpassa verksamheten efter en 
ny verklighet – med färre besökare och minskade intäkter. 
Under våren genomfördes kraftiga besparingar och vi fick 
ett fint och välbehövligt extra stöd från regeringen. Men 
tyvärr behövdes ändå en mycket tung omställningsprocess 
genomföras, som fick till följd att 57 tjänster drogs in. 

Coronapandemins följder har varit svåra att hantera 
men medarbetare, chefer och arbetstagarorganisationer-
na har alla bidragit till att göra just det, bland många har 
ekonomi, HR och kommunikation arbetat intensivt och 
engagerat med den ekonomiska krisen. Jag vill också rikta 
ett varmt tack för det stöd och den förståelse för situatio-
nen som vi känt från vänföreningar, ideella krafter, andra 
samarbetsparter och allmänhet. 

Det har ändå funnits ljuspunkter under året. SMTM 
har sedan länge arbetat med att tillgängliggöra verksam-
heten digitalt. Under 2020 har flera kreativa satsningar 
genomförts för att sprida kunskap om vårt maritima och 
transporthistoriska kulturarv digitalt till besökarna – sats-

ningar som varit både välbesökta och uppskattade. Det 
har bland annat varit guidade live-visningar via sociala 
medier, inlägg och filmer om föremål i våra samlingar på 
våra webbplatser och i sociala medier samt digitala och 
kostnadsfria utbildningar för skolklasser. 

Arbetet med att förbereda för öppningen av vårt femte 
museum har fortsatt även om öppnandet senarelagts på 
grund av coronapandemin. Vrak – Museum of Wrecks 
kommer att öppna nära Vasamuseet på Djurgården i 
Stockholm i juni 2021. Arbetet med att färdigställa utställ-
ningarna pågår för fullt och våra marinarkeologer har un-
der 2020 genomfört flera dykningar som ger ny kunskap 
till museet. Marinarkeologerna bidrar även med sin kun-
skap om vraken och dess historia i ett nytt samarbete med 
andra myndigheter mot plundring av vrak i Östersjön. 

Forskning är en integrerad del av vår verksamhet och 
i år har vi fått välbehövliga ekonomiska tillskott till den. 
Riksbankens Jubileumsfond har anslagit över 34 miljoner 
kronor till forskningsprogrammet ”Den glömda flottan” 
vid Centrum för maritima studier (CEMAS), vårt forsk-
ningssamarbete med Stockholms universitet, som ska ta 
en bortglömd del av Sveriges maritima historia till ytan. 
Projektet Stötta Vasa har beviljats en miljon kronor från 
Stiftelsen för Strategisk Forskning till att ta fram metoder 
för att väga skeppet. I november disputerade en av våra 
forskare på en avhandling vid CEMAS om flykten över ha-
vet från Baltikum till Sverige i slutet av andra världskriget. 

Under året har projektering skett för ombyggnaden 
av Järnvägsmuseet, ett ombyggnadsarbete som äntligen 
sätter igång på allvar under 2021. 

Vi ser fram emot att kunna öppna alla fem museer för 
våra besökare igen och vi fortsätter arbetet med att lyfta 
det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att ta 
ytterligare steg mot vår vision att vidga människors världs-
bild – genom kunskap, upplevelser och engagemang. 

Mats Djurberg 
Vikarierande överintendent 
och chef för Statens maritima 
och transporthistoriska museer 
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Organisation 

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) 
är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, 
utveckla och öka kunskapen om det maritima och trans-
porthistoriska kulturarvet. SMTM driver och utvecklar 
Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Va-
samuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Vid 
SMTM arbetar ca 230 personer. Verksamheten ska vidga 

människors världsbild och vara en angelägenhet för alla 
i samhället. SMTM:s hörnstenar är kunskap som föränd-
rar, oförglömliga upplevelser och engagemang. SMTM är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

SMTM har organiserat verksamheten enligt följande 
uppdelning: 

PROJEKT VRAK 
– MUSEUM OF 

WRECKS 

Marinarkeologiskt 
museum Besöksutveckling 

JÄRNVÄGSMUSEET 

Museienhet 

Tågtrafikenhet 

Samling 
Transporthistoria 

Samordnat 
verksamhetsstöd 

I december 2020 fattades beslut om att inordna verksamheten i projektet Vrak – Museum of Wrecks 
som en enhet inom Vasamuseet fr.o.m. den 1 februari 2021. 
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Resultatredovisning 

Fördelning av kostnader och intäkter 

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) 
delar in verksamheten i årsredovisningen efter de fem 
uppgifterna i instruktionen. Uppgifterna är att: 

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom
nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmän-
heten samt driva och stödja utställningsverksamhet
och annan pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala
och lokala museer samt stödja ideellt arbete inom
myndighetens verksamhetsområde,

4. verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt
värdefulla fartyg, järnvägsfordon och andra fordons-
typer som omfattas av myndighetens verksamhets-
område, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och
samverkan med andra, exempelvis universitet och
högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksam-
hetsområde.

Tabell 1 Fördelning av kostnader och intäkter per instruktionspunkt 

Tkr 2020 2019 
2018 

Kostnader 
Intäkter 

av anslag 
Övriga 

intäkter Kostnader 
Intäkter 

av anslag 
Övriga 

intäkter Kostnader 
Intäkter 

av anslag 
Övriga 

intäkter 

1 Förvaltning och nyförvärv 75 068 33 149 2 438 83 286 45 808 1 895 78 792 41 126 1 102 

2 Tillgängliggörande 228 758 224 731 37 381 243 685 102 863 208 562 236 081 105 325 185 159 

3 Stödja och samverka 11 322 11 937 45 4 086 4 275 84 8 731 1 867 66 

4 Fartyg och fordon 28 859 13 759 2 889 39 599 22 432 4 819 36 741 22 910 4 754 

5 Ökad kunskap 15 420 11 504 5 642 16 573 3 809 4 482 15 622 3 287 4 921 

Summa 359 427 295 080 48 395 387 211 179 187 219 842 375 967 174 515 196 002 

Not: Intäkter av anslag 2020, 2 Tillgängliggörande; inkl. utökat anslag på 114,5 miljoner kronor p.g.a. pandemin. Övriga intäkter 2020, 
2 Tillgängliggörande; kraftigt minskade intäkter på ffa. Vasamuseet p.g.a. pandemin. Ny tidredovisningsmodell har införts år 2020, 
vilken delvis kan påverka fördelningar av intäkter och kostnader jmf med tidigare år. 

Särskilda händelser under året 

För alla medarbetare på SMTM har 2020 varit ett mycket 
speciellt år. Coronapandemin har fått långtgående konse-
kvenser för verksamheten på flera sätt, vilket ger tydliga 
avtryck i resultatredovisningen. För att underlätta för-
ståelsen ges här en sammanhängande bild av pandemins 
konsekvenser för SMTM. 

Förhindrandet av smittspridningen i samhället har 
framför allt påverkat museernas öppethållande och 
möjlighet att erbjuda visningar och programaktivite-
ter för allmänheten, och därmed medfört mycket stora 
begränsningar för SMTM att tillgängliggöra kulturarvet 
för allmänheten. Det har också medfört begränsningar 

i det rika föreningsliv som SMTM stödjer och bidrar till 
när fysiska möten inte har kunnat genomföras. Inte heller 
de föreningar som ger viktiga bidrag till vår verksamhet 
genom att till exempel anordna visningar och renovera 
kulturhistoriskt värdefulla fartyg och fordon har kunnat 
bidra med sina ideella krafter i vanlig utsträckning, inte 
minst på grund av att flera föreningsmedlemmar tillhör 
riskgruppen äldre.  

SMTM:s intäkter har tidigare till över hälften kommit 
från avgifter, främst från entréavgifter till Vasamuseet. 
Coronapandemin med påföljande nedgång i besöksnä-
ringen har därför inneburit ett betydande intäktsbortfall 
för SMTM. Då Vasamuseets besökare tidigare år har 
bestått av ungefär 85 procent utländska besökare, bedöms 
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nedgången i intäkter bestå en längre tid än om besökarna 
huvudsakligen hade varit lokala eller nationella. För att 
hantera situationen har SMTM behövt genomdriva omfat-
tande nedskärningar i verksamheten. Under våren beslu-
tade SMTM därför om en minskning av årets budget med 
52 miljoner kronor. Samtidigt inleddes förberedelser för 
en verksamhetsförändring som mynnade ut i beslut om 
att minska omfattningen med 57 tjänster, vilket motsva-
rade 40 årsarbetskrafter. Uppsägningarna genomfördes 
i juni månad. Dessa nedskärningar har förstås påverkat 
verksamheten och medarbetarna i hög utsträckning under 
året. SMTM har haft betydligt mindre resurser både i 
pengar och personal för att utföra myndighetens uppgif-
ter, men det har också varit tungt både för de uppsagda 
medarbetarna och för dem som är kvar. 

Tabell 2 Avgiftsbelagd verksamhet 

   

 

 

 

 

 
 

 

Verksamhet (tkr) 
+/– t.o.m.  

2018 
+/–  

2019 Intäkter 2020 Kostnader 2020 
+/–  

2020 

Ack. +/– 
 utgå. 
2020 

Verksamhet med  
full kostnadstäckning 

Budget Utfall Budget Utfall 

Försäljning av varor 9 117 1 700 26 295 4 519 31 437 12 762 −8 243 2 574 

Undersökning, utredning 
och andra tjänster 

−487 436 2 150 1 763 2 138 1 594 169 118 

Vasamuseet −332 8 682 183 209 23 599 183 628 31 478 −7 879 471 

Summa 8 298 10 818 211 654 29 881 217 203 45 834 −15 953 3 163 

Övrig avgiftsbelagd  
verksamhet 

Budget Utfall 

Entréer och visningar 5 540 720 

Övrigt 2 590 6 296 

Summa 8 130 7 015 

Intäkterna för  
Vasamuseet är fördelade  
enligt följande: 

Entréer och visningar 21 487 

Lokaler 1 401 

Bidrag 705 

Finansiella intäkter 6 

Summa 23 599 

Trots det har detta mycket speciella år samtidigt visat 
på både styrka och initiativkraft hos medarbetarna. Man 
har ställt om, samarbetat över avdelningsgränserna och 
hittat på nya sätt att tillgängliggöra kulturarvet med 
de begränsade ramar som har funnits. Vi har utvecklat 
det digitala tillgängliggörandet och vi har också, utifrån 
rådande förutsättningar, kunnat ta emot besökare på våra 
museer under en del av året på ett smittsäkert sätt. 

Läsanvisning 

Resultatredovisningen disponeras efter de uppgifter 
som getts i förordning (2007:1198) med instruktion för 
Statens maritima och transporthistoriska museer (avsnitt 
1-7), samt de återrapporteringskrav som regeringen har
angivit i Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende
Statens maritima och transporthistoriska museer (avsnitt
8-14). Därefter redovisas kompetensförsörjningen i
enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag och sist de områden som vi bedömer
relevanta för en rättvisande redovisning av vår verksam-
het (avsnitt 16-17).
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1. Samlingsförvaltning
UR SMTM:S  IN STRUK T I O N:  

Myndigheten ska särskilt vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv 

berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. 

Beskrivning 
Myndighetens samlingar på Marinmuseum, Sjöhistoriska muse-
et, Vasamuseet och Järnvägsmuseet med de transporthistoriska 
samlingarna berättar om det svenska maritima och transporthis-
toriska kulturarvet. I samlingarna finns allt från stora, komplexa 
föremål såsom flygplan, väg- och järnvägsfordon, fartyg och 
fritidsbåtar till marinarkeologiska fynd, modeller, vapen, konst, 
ritningar, fotografier och mycket mer. 

Myndighetens samlingar innehåller ca 176 000 föremål, ca 1 900 
000 fotografier, ca 400 000 ritningar och ca 76 000 böcker. Därtill 
har vi fotosamlingar och arkiv tillhörande de väg- och civilflyghisto-
riska samlingarna som ännu inte inventerats i sin helhet, det handlar 
uppskattningsvis om ca 1 200 hyllmeter arkivmaterial och hundratu-
sentals fotografier. 

Analys och bedömning 
Myndighetens samlingsförvaltning håller generellt en god nivå. 
Vi arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar att 
upprätthålla och utveckla samlingsförvaltningen och vi upp-
fyller de kvalitetsmått som är uppsatta. Samtidigt ser vi stora 
utmaningar i förhållande till med vad som förväntas av oss till 
exempel i myndighetens instruktion, museilagen, den internatio-
nella standarden för samlingsförvaltning Spectrum, Riksarkivets 
föreskrifter och Riksrevisionens påpekanden vid sin granskning 
av centralmuseernas samlingsförvaltning. Utmaningarna rör 
exempelvis mer ändamålsenliga magasin och arkiv, regelbunden 
tillsyn av samlingarna, konserveringsinsatser samt säkerhets- och 
spårbarhetsarbete. 

De ekonomiska åtstramningarna som gjorts till följd av coronapan-
demin, framför allt i form av neddragning av tjänster inom samlings-
förvaltningen, har redan under året fått verkningar och kommer under 
kommande år att bli allt mer märkbara inom samlingsförvaltningens 
alla områden. Det gäller såväl bevarandearbete och samlingsutveck-
ling som digitalisering och service till allmänheten. En god samlings-

förvaltning är resurskrävande att bedriva och upprätthålla, både i form 
av personal och driftmedel. Det innebär utmaningar som vi behöver 
kunna hantera under kommande år. Några exempel på konsekvenser 
av minskad personal är att inventerings- och digitaliseringsarbete har 
behövt pausats och att samlingsutvecklingen inom foto/arkiv särskilt 
kommer att påverkas framöver. Begränsningar i ekonomin gör att 
samlingarna utsätts för risker då utrustning och inredning till arkiv/ 
magasin inte kan köpas in, resor för tillsyn av fjärrmagasin inte kan 
göras och inköp av konserveringstjänster begränsas. 

Samtidigt är samlingsförvaltningen en verksamhet som har kunnat 
bedrivas trots de restriktioner som medföljt pandemin. Uppgifter som 
under normala förhållanden inte är möjliga att genomföra, har kunnat 
utföras. Det handlar exempelvis om rengöring och inventering av före-
mål i stängda utställningar samt omfördelning av personal från andra 
verksamheter som bidragit till samlingsarbetet, till exempel genom 
att inventera de väg- och trafikhistoriska samlingarna i Kjula eller att 
förbättra packmaterialet för fotosamlingarna. 

En särskild utmaning gällande upprätthållande av god samlings-
förvaltning och tillgänglighet finns för de transporthistoriska samling-
arna i Kjula och Arlanda. Det uppordningsprojekt som påbörjades 
2019 har avbrutits på grund av besparingskrav. Den genomförda 
inventeringen har gett oss en bra överblick över samlingarna men 
kommande behövliga steg i form av gallringar, fördjupningar, vårdin-
satser och tillgängliggörande har avstannat. Projektet har samlat och 
byggt upp kompetens inom området som nu delvis går förlorad och 
behöver hanteras. 

Bevarandet av skeppet Vasa för framtiden är en komplicerad 
utmaning för myndigheten. En ny stödkonstruktion för skeppet är 
nödvändig för att komma tillrätta med rörelser och deformationer i 
skrovet. På grund av svårigheter med hållfastheten i skeppets trä har 
ytterligare tester behövts göras vilket har gjort att årets tidplan inte 
kunnat hållas. Med den ekonomiska situation som myndigheten står 
inför har projektets slutdatum flyttats fram och ett arbete för att hitta 
externa finansieringskällor har också påbörjats. 

 ·  · 
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SMTM:s kostnader för samlingsförvaltning var vid ingången av 
2020 i nivå med tidigare år, men till följd av pandemin har vi 
behövt göra stora och kraftiga omprioriteringar under året. Det 
har främst kommit att påverka digitaliseringsverksamheten vid 
Järnvägsmuseet som avslutats samt uppordningen av de trans-
porthistoriska samlingarna som avbrutits. 

Kvalitetsbedömning 
SMTM arbetar kontinuerligt för att höja och säkra kvaliteten i 
samlingsförvaltningen. Genom att konsekvent genomlysa varje 
process i samlingsförvaltningen och arbeta fram riktlinjer och 
rutiner kan vi säkerställa ett effektivt och personoberoende för-
hållningssätt inom myndigheten. Den internationellt etablerade 
standarden Spectrum implementeras i verksamheten genom de 
nya styrdokumenten. SMTM:s målsättning är att se över minst 
en process per år. Under året har nya riktlinjer för processerna 
insamling och inlån beslutats. Därtill har processerna för gall-
ring och utlån uppdaterats. SMTM bedömer att vi har arbetat 
väl för att säkerställa kvaliteten i våra samlingsförvaltande 
processer under året. 

SMTM:s insamling följer en dokumenterad process med insam-
lingsmöte med gemensam beredning och efterföljande beslut 
av avdelningschef. Ett mått på kvalitet i insamlingen är att 100 
procent av de insamlade föremålen ska ha tillkommit samling-
arna på detta sätt, något som vi uppfyllt under 2020. Spår-
barheten i samlingarna är viktig för att kunna upprätthålla god 
samlingsförvaltning. Föremålen ska vara registrerade och upp-
gifter om placering ska vara uppdaterade. Ett mått på kvalitet i 
spårbarheten är att de årliga stickprov som utförs på samlingarna 
visar att minst 90 procent av föremålen har korrekt information 
avseende placering. För 2020 har 290 föremål kontrollerats och 
92 procent hade korrekt placering angiven.    

Tabell 3 Översyn av samlingsförvaltande processer mot Spectrum 

Process Översyn 

Inkommande objekt (insamling) 2020 

Förvärv och accession (insamling) 2020 

Kontroll av placering och förflyttning 

Beståndsinventering 

Katalogisering 

Utlämning av objekt 

Inlån 

Utlån 2017 uppdaterad 2020 

Planering av dokumentation 

Tillståndskontroll och teknisk bedömning 

Samlingsvård och konservering 

Ekonomisk värdering 2017 (rutindokument) 

Försäkring och utställningsgaranti 

Katastrofplanering för samlingar 

Skada och förlust 

Deaccessioner och avyttring (gallring) 2018 uppdaterad 2020 

Hantering av rättigheter 

Reproduktion 

Användning av samlingar 

Samlingsöversyn 

Granskning (revision) 2017 (rutindokument) 

Not: I första kolumnen anges de olika processerna i Spectrum och i den 
andra vilket år som processen reviderats hos SMTM. 
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 Under året blev ombyggnaden av den gamla båthallen på Djurgården i Stockholm klar. Myndighetens nya museum, Vrak – Museum of 
Wrecks, förbereder sig för att öppna. Utställningarna är under uppbyggnad och de första föremålen har kommit på plats. 

1.1 Verksamhetsutveckling 

SMTM:s långsiktiga handlingsplan om strategisk sam-
lingsförvaltning syftar till att utveckla verksamheten mot 
ökad kvalitet, långsiktighet och kostnadseffektivitet. I 
projektet ingår flera arbetspaket kring ändamålsenliga 
lokaler, rationell uppordning och inventering, säkerhet 
och spårbarhet, dokumentöversyn samt digitalisering av 
samlingarna. Under året har bland annat en inventering 
och behovsanalys av samtliga magasin gjorts för att kunna 
få en överblick inför framtida prioriteringar. I projektet 
har också en utredning kring handling collections gjorts 
för att se hur myndigheten skulle kunna utveckla och han-
tera bruk av våra kulturhistoriska föremål framöver. 

Verksamhetsutvecklande är också den systematiska 

översyn av processerna i samlingsförvaltningen som leder 
till nya styrdokument och rutiner. Genom de nya arbetssät-
ten höjer vi kvaliteten och ser till att vi arbetar på samma 
sätt inom hela SMTM. Under året har en ny struktur för 
styrdokumenten tagits fram. Resultatet är en övergripande 
samlingsförvaltningspolicy som sedan kompletteras med 
riktlinjer för varje process. Policyn ger central styrning för 
att jobba vidare med de enskilda processerna framöver. 
Under året har insamling genomlysts och vi har nu riktlin-
jer och rutiner för hur denna process ska hanteras. 

Bättre ordning och reda har uppnåtts kopplat till de 
IT-system som förvaltar samlingarna då en ny förvalt-
ningsorganisation etablerats under året. Ansvar och roller 
har fördelats och genom årliga planer kan vi följa upp och 
styra verksamheten kring systemen bättre. 
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1.2 Bevarandearbete 

På Marinmuseum har projektet om säkra samlingar 
präglat året. I projektet säkerställs att det inte finns farliga 
ämnen i samlingarna utan att vi vet och kan hantera det. 
Kontroll efter explosiva ämnen hos ca 1100 föremål har 
genomförts under året och det återstår nu en djupare be-
siktning av vissa föremål och eventuell gallring. I fotoarki-
vet har ca 13 000 foton fått ny emballering och märkning, 
ett arbete som har möjliggjorts genom att personal från 
andra enheter kunnat stärka upp bevarandearbetet. En 
säkerhetsrisk för samlingarna är när olika byggarbeten 
utförs i våra lokaler. Därför har en anvisning för entrepre-
nörer som arbetar i våra museilokaler tagits fram. Detta 
för att tydliggöra att entreprenörerna får information om 
de säkerhetskrav som ställs på dem vid arbete i närheten 
av samlingarna. 

På Sjöhistoriska museet har flertalet föremål setts över i 
samband med nya utställningar. Ett antal målningar och 
akvareller har lämnats in för konservering 
inför utställningen Samlarna – Jakt, Pas-
sion, Ordning och sjöfynd har kontrollerats 
och iordningställts inför utställningarna på 
Vrak – Museum of Wrecks, SMTM:s nya 
museiarena som planeras öppnas under 
2021. Tidigare oförtecknade fotosamlingar 
har ordnats, packats och numrerats, till 
exempel foton från en antarktisk undsätt-
ningsexpedition från 1903–1904. För att 
säkra bevarande och minska hantering av 
originalmaterial har kassettband med inter-
vjuer från dokumentationer under 1990-ta-
let från arkivet lämnats in för digitalisering. 
Utmaningarna kring klimatet i museets fo-
toarkiv kvarstår och under sommarperioden 
placerades en luftavfuktare för att hantera 
de höga nivåerna. 

På Vasamuseet har projekteringen för den 
nya stödkonstruktionen till skeppet Vasa 
slutförts och detaljprojekteringen inletts. 
Projekt Stötta Vasa har inneburit många års 
forskning kring Vasa för att säkra skeppets 
långsiktiga bevarande. Planeringen för stött-
ningen midskepps är klar och nu återstår 
stöttningen för skeppets för och akter. För 
detta görs en mängd tester och undersök-
ningar. På grund av rådande ekonomiskt 
läge sträcks projektet ut ytterligare till 2026.  
En kampanj för extern finansiering har ar-

betats fram och kommer aktiveras i början av 2021. 
I övrigt har mänskliga kvarlevor i museets utställningar 
och magasin inventerats. I och med att museet stängde 
under våren 2020 gavs tillfälle att inventera utställda 
föremål i montrar, ett arbete som är svårt att utföra när 
museet är öppet. 

På Järnvägsmuseet har tåghallen där museets järn-
vägsfordon förvaras fortfarande problem med fukt och 
skadedjur. Under året har regelbundna kontroller och 
vårdinsatser gjorts för att följa upp den sanering som gjor-
des under föregående år. En undersökning pågår för att 
investera i en fryscontainer för att förhindra nya utbrott i 
framtiden. Museets referensbibliotek har också flyttats för 
att samordnas med övriga bibliotek och arkiv. 

För de väg- och flyghistoriska samlingarna har det 
uppordningsprojekt som påbörjades 2019, efter att de 
transporthistoriska samlingarna inordnades i SMTM, 
fått avslutas i förtid på grund av besparingsåtgärder. I 
projektet har hela den civilflyghistoriska samlingen i 

Den väghistoriska samlingen i Kjula blev färdiginventerad och 
föremålen registrerade i databasen Primus. Nu blir det lättare att hitta 
bland maskiner, skyltar och reservdelar som berättar om Sveriges väg-
historia från 1920-talet till 1980-talet.
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Många är de som stämplat in och ut på Karlskronavarvet 
mellan 1960–1990-talen med hjälp av denna stämpelklocka. 
Trots övergång till digital tidsregistrering blev den hängande 
kvar på varvet, men ingår nu i Marinmuseums samlingar. 

Arlanda inventerats och under året kunde även invente-
ringen av väg- och trafiksamlingen i Kjula slutföras tack 
vare att personal från andra enheter i myndigheten kunde 
omfördelas. Vi har nu en överblick över samlingarna men 
ett stort arbete återstår att fördjupa informationen om fö-
remålen, avyttra samt vårda och underhålla alla maskiner 
och fordon. Verksamheten förlorade viktig kompetens i 

och med nedskärningarna och står idag utan möjlighet att 
svara på detaljfrågor kring samlingarna. Under 2021 ska 
bland annat en verksamhetsinriktning för den 
väghistoriska samlingen tas fram och möjlighet till en 
fortsättning av arbetet med samlingarna undersöks nu 
med Trafikverket som samarbetspartner.   

1.3 Samlingsutveckling 
Under året har myndighetens samlingar utvecklats genom 
519 nyförvärv och tio gallrade objekt. 63 av nyförvärven är 
accessioner av ett eller flera föremål, foton eller arkivalier 
och 456 är nyförvärv till biblioteken.  

Till Marinmuseums samlingar har 24 accessioner gjorts. 
I samband med att Saab Kockums i Karlskrona flyttade 
till nya lokaler kunde material som funnits i varvets gamla 
huvudkontor förvärvas. Bland annat en stämpelklocka 
från 1960-talet som berättar om kontroll av arbetare 
och tjänstemän och om vardagslivet på varvets kontor. I 
förvärvet ingick också en stor mängd negativ från varvets 
fotograf Lennart Bergqvist, bilder som kompletterar den 
samling från honom som redan finns på museet. Under 
hösten gjordes ett upprop för att samla in människors 
minnen från ubåtsincidenten i Karlskrona U137, insam-
lingen kommer fortsätta fram till oktober 2021 då det är 
40 år sedan händelsen inträffade. Till museets biblioteks-
samling har 110 böcker och tidskrifter samlats in. 

Till Sjöhistoriska museets samlingar har 13 accessioner 
gjorts. I samband med forskningsprojektet om baltiska 
båtflyktingar, Flyktens materialitet, samlades bland 
annat en förstäv till en flyktingbåt in. Den visar spår efter 
beskjutning och lagning av skotthål. För rederiet Birka 
Cruises upphörde verksamheten till följd av pandemin 

Denna svensktillverkade yllekavaj av märket Marc Scott ingår tillsammans med 48 andra kavajer i Arlanda flygsamlingar. Den 
användes av trafikassistenter i början av 1960-talet. Scarfen är i polyester för Linjeflygs kvinnliga personal. Samtliga föremål vid 
de flyghistoriska samlingarna är nu inventerade.
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och museet samlade då in den neonskylt som suttit på 
rederiets terminal vid Slussen från 1970-talet. Insam-
lingen är ett viktigt exempel på det svåra år som drabbat 
rederinäringen. Under året förvärvades också fotografen 
Rolf Sandströms dokumentationsbilder från bygget av 
briggen Tre Kronor från åren 1997–2005. Fotografierna 
visar ett unikt projekt och fyller en lucka tidsmässigt i fo-
tosamlingen. Bibliotekssamlingen har tillförts 342 böcker 
och tidskrifter. 

   

 

 

När det åländska rederiet Birka Cruises lade ner sin verksamhet under 2020 skänkte de denna skylt till Sjöhistoriska museet. 

På Vasamuseet har en nätkorg från utgrävningen av 
skeppet skrivits in i samlingarna. Den var tidigare oregist-
rerad i magasin men har nu tillförts samlingarna som ett 
exempel på utrustning från bärgningen av skeppet Vasa.  

Till Järnvägsmuseet och de transporthistoriska sam-

lingarna har 25 accessioner gjorts. En insamling för att 
samtidsdokumentera pandemisituationen för tågtrafiken 
har genomförts. Skyltar, dekaler, affischer och munskydd 
men även ljudinspelningar av tågvärdens information har 
samlats in. Exempel på övriga nyförvärv är ett toalettskåp 

ur en sovvagn från 1905 och bangårdsritningar i trälåda 
som sannolikt använts av Driftvärnet. Åtta fordon och 
maskiner som varit deponerade från Tekniska museet har 
förts över till de väg- och trafikhistoriska samlingarna. Tio 
föremål har dessutom gallrats ur samlingarna. Till biblio-
tekssamlingen har fyra böcker och tidskrifter förvärvats. 

Tabell 4 Nyförvärv till samlingar och bibliotek samt gallring av objekt 

År 2020 2019 2018 

Antal nyförvärv 519 357 418 

Antal gallrade objekt 10 14 − 

Not: Antal nyförvärv mäts i antal accessioner. En accession kan inne-
hålla ett eller flera föremål, foton eller arkivalier. Gallring av objekt 
avser endast samlingar, ej bibliotek. Uppgifter om gallrade objekt 
påbörjades 2019, varför jämförelseuppgifter 2018 saknas. 
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 2. Tillgängliggörande av
samlingar och kunskap

UR SMTM:S  IN STRUK T I O N:  

Myndigheten ska särskilt hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt 

driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. 

Beskrivning 
Myndigheten berättar om det maritima och transporthistoriska 
kulturarvet för allmänheten genom basutställningar och tillfälliga 
utställningar, visningar och programverksamhet, pedagogiska 
program och via digitala plattformar som museernas webbplat-
ser, KulturPunkt och DigitaltMuseum. Föremål, bilder, texter och 
filmer utgör utgångspunkter för de utåtriktade verksamheterna. 

Analys och bedömning 
SMTM bedömer att vi har hanterat den påfrestande och 
utmanande situationen under 2020 mycket väl. Coronapande-
min har inte bara radikalt ändrat förutsättningarna att bedriva 
publik verksamhet. Den har också inneburit ansträngningar för 
museerna i form av stora nedskärningar av personal och budget, 
och innebär att vi sedan utbrottets början lever med en stor 
osäkerhet som försvårar all planering av verksamheten. 

SMTM:s museer ställde snabbt om sin verksamhet efter stängning-
en den 20 mars och anpassade sina erbjudanden framför allt genom 
digitala alternativ. Vi har också passat på att använda stängningsperi-
oderna till välbehövlig städning i lokaler och utställningar. Personalen 
har stöttat varandra över avdelningsgränserna, samlingsenheterna har 
fått hjälp med att städa skeppet Vasa och den publika personalen 
har fått hjälp med bemanning vid öppethållande av museerna och 
seglarskolan på Sjöhistoriska museet under sommaren. 

Under rådande pandemi är det inte möjligt för museerna att ta 
emot lika många besökare och skolklasser som vanligt eller arrangera 
lika många publika aktiviteter, och den ekonomiska kris som pande-
min har inneburit för SMTM har ytterligare försvårat vårt tillgängliggö-
rande när även personalbrist har medfört begränsningar. Vi bedömer 
dock att vi utifrån förutsättningarna har lyckats väl med uppgiften att 

tillgängliggöra det maritima och transporthistoriska kulturarvet, inte 
minst genom den snabba omställningen till digitala erbjudanden men 
också genom att vi öppnade museerna på sommaren efter noggranna 
riskanalyser och åtgärder för att kunna erbjuda trygga besök. SMTM 
bedömer att de digitala erbjudandena är viktiga komplement och 
har den stora fördelen att de når de besökare som inte kan ta sig till 
museerna, men det är viktigt att framhålla att de inte kan ersätta 
upplevelsen i museet och kontakten i visningarna på plats. 

Digitaliseringen av samlingarna är ett viktigt sätt att tillgängliggöra 
vårt kulturarv, inte bara för att ge information om enskilda föremål 
i samlingarna utan även fördjupad kunskap genom artiklar i olika 
ämnen. Digitaliseringsarbetet har fortskridit under året men med 
begränsade resurser. Nedskärningarna har inneburit att vi har tvingats 
sänka servicenivån gentemot allmänheten. Det framgångsrika digita-
liseringsprojektet vid Järnvägsmuseet i Gävle har också lagts ner till 
följd av nedskärningarna, vilket betyder att antalet nytillkomna poster 
på DigitaltMuseum kommer att minska framöver. 

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin märks för hela 
SMTM:s verksamhet men särskilt för Vasamuseet som har en stark 
ställning internationellt som besöksattraktion. Vasamuseets ställning 
vilar till stor del på de kvalificerade guiderna som under högsäsong 
har erbjudit visningar på fem språk utöver svenska och som ingår i 
biljettpriset. Guiderna är förutom fast anställd personal även en stor 
grupp visstidsanställda, som alltså inte behöver sägas upp. Budgeten 
för denna grupp skars bort under våren för att hantera den ekonomis-
ka krisen och ingen erbjöds arbete. När besöksnäringen återhämtar sig 
och de internationella besökarna återvänder kommer Vasamuseet att 
ha tappat kompetenta guider och språkkompetens. 

 ·  · 
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Kvalitetsbedömning 
Då museerna varit stängda under längre perioder under 2020 
har möjligheterna att samla in underlag för kvalitetsbedömning 
av museibesöken påverkats. 

För Marinmuseum har de flesta enkätundersökningarna gjorts 
under hösten, vilket kan ha påverkat resultaten då restriktioner gällde 
och vissa utställningar var avstängda. 

Sjöhistoriska museet, som under början av året hade en diskussion 
med Myndigheten för kulturanalys om att lägga till ytterligare frågor 
till besöksenkäten, kunde inte påbörja sina besöksundersökningar 
förrän i slutet av februari. Både begränsningarna i öppettider och det 
ansträngda personalläget bidrog till att museet inte hann få in de 
enkätsvar de behövde under året för att kunna säkerställa resultatet. 
De svar som har kommit in från besökarna pekar på NKI-värden som 
är minst lika höga som tidigare, men då svaren inte kan säkerställas 
kommer resultatet för Sjöhistoriska museet inte att redovisas i år. 

För Vasamuseet så har NKI-enkäterna huvudsakligen samlats in 
under perioden fram till museet stängde första gången den 20 mars. 
Under den coronaanpassade öppningsperioden var det svårt att 
genomföra enkätundersökningarna på ett smittsäkert sätt. Det innebär 
att vi inte kan göra någon särskild bedömning av hur besökarna under 
sommar och höst upplevde besöket. 

Sammantaget bedömer vi att jämförelse mellan NKI-värdena för 
2020 och föregående eller följande år måste göras med försiktighet 
och förståelse för hur underlaget har samlats in. 

För att bedöma besökarnas upplevelse av det personliga mötet på 
museet använder vi besökarnas svar på påståendet ”Jag fick ett bra 
bemötande av museipersonalen”, som vi anser bör vara minst 3,6 
på en 4-gradig skala. Utfallet för Marinmuseum var 3,9, vilket är lika 
högt som 2019. Vasamuseet använder besöksundersökningsverktyget 
Visitor360 med 5-gradig skala. Vårt mål är ett värde på 4 och utfallet 

för Vasamuseet blev 4,5, en ökning från 2019 års nivå som var 4,1. 
För utställningsverksamheten görs projektutvärderingar som syftar 

till att utveckla och förbättra processen kring utställningar. Årets 
projektutvärderingar visar att medarbetarna genomgående är nöjda 
med processen och stolta över resultatet, men att det finns utrymme 
att förbättra kommunikation om projektmål, förankring av leveranser 
till projekten och att vissa kompetenser saknas. Två av tre utvärde-
ringar som färdigställts i år avser utställningar som öppnades under 
föregående år. 

I arbetet med att tillgängliggöra samlingarna digitalt använder vi 
två mått för att definiera god kvalitet. Måtten avser de publicerade 
posterna på DigitaltMuseum. Av de publicerade posterna ska 

• minst 80 procent vara försedda med bild, och 
• minst 80 procent vara försedda med en rättighetsmärkning. 

För 2020 är 80 procent av de publicerade posterna försedda 
med bild, jämfört med 78 procent föregående år. 85 procent 
av posterna är försedda med rättighetsmärkning, jämfört med 
84 procent föregående år, vilket innebär att båda målen nu 
är uppfyllda. 

För att bedöma vår pedagogiska verksamhet, som består av 
visningar, föreläsningar, skolprogram och annan programverksamhet, 
använder vi besökarnas svar på påståendet ”Jag kände att jag lärde 
mig något under besöket”, som vi anser ska vara minst 3,2 på en 
4-gradig skala. Utfallet för Marinmuseum var 3,5, vilket är något lägre 
än 2019. Vasamuseet använder även för detta mått besöksundersök-
ningsverktyget Visitor360 med 5-gradig skala. Vårt mål är ett värde 
på 4 och utfallet för Vasamuseet blev 4,5, vilket är lika högt som 
föregående år. 
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När Marinmuseum öppnade igen på ett smittsäkert sätt i juli ringlade kön lång utanför. 

2.1 Besöksutveckling och 
verksamhetsutveckling 

På Marinmuseum var antalet besökare under årets första 
månader i nivå med tidigare år. Museet höll stängt till 
följd av coronapandemin under perioderna 20 mars–12 
juli samt 11 november–31 december, totalt 166 dagar 
under 2020. Under sommaren anpassades verksamheten 
i dialog med smittskyddsenheten vid Region Blekinge 
före återöppnandet, bland annat stängdes Ubåtshallen 
och Vraktunneln för besök. Trots rådande pandemi fick 
museet ungefär hälften så många besökare under öppet-
hållandet på sommaren som tidigare år. Smittskyddsan-
passningarna medförde att köerna utanför museet blev 
långa, men museet flyttade ut besöksmottagningen 
utanför museet och besökarna var lika nöjda som tidigare 

år. Totalt minskade antalet besökare till Marinmuseum 
med 67 procent jämfört med föregående år. Slup- och 
barkasskjulet som är beläget bredvid Marinmuseum och 
visar upp marinens mindre båtar är normalt öppet under 
sommarmånaderna juni–augusti. I år öppnade det först 
24 juni och var alltså stängt en fjärdedel av den normala 
perioden, och antalet besökare har också minskat med 
ungefär en fjärdedel jämfört med 2019. 

Marinmuseum är en av tre nominerade besöksmål 
till Region Blekinges turismpris 2020 med motive-
ringen att det är ett av Blekinges och sydöstra Sveriges 
största turistmål. 

Marinmuseum har under året, i dialog med externa och 
interna parter, tagit fram en utvecklingsplan som ska ut-
göra en grund för vilka fokusområden museet ska arbeta 
med framöver. 
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Tabell 5 Marinmuseums besökssiffror 

År 2020 2019 2018 

Totalt antal besökare* 96 382 295 854 279 465 

Vuxna** 35 486 114 508 99 425 

Barn/ungdomar till och med 18 år** 14 430 47 080 39 040 

Andel kvinnor*** 42% 43% 43% 

Andel män*** 58% 57% 57% 

Verksamhetsbesökare 

Antal besökare i Slup- och barkasskjulet 26 235 36 069 31 529 

Antal besökare ombord på ubåten HMS Neptun 9 013 110 264 105 152 

Antal besökare i magasin 5 213 256 

Antal besök på museets webbplats 104 982 115 581 98 432 

* Avser anläggningsbesök på Marinmuseum samt extern programverksamhet. Verksamhetsbesökare på ubåten HMS Neptun ingår här 
eftersom ubåtsbesökarna passerar entrén till Marinmuseum. 
** Antalet vuxna respektive barn/ungdom är den verifierbara siffran som registreras i kassasystemet, därför är summan av dessa lägre än 
totalt antal besökare. 
*** Baserat på besöksenkät. 

Vasamuseet bjöd Paraplin till ett nytt programkoncept, BarRock. Strax intill skeppet serverades dryck och tilltugg kryddat med 
musik och föredrag. Öldomare Joel Hedman berättade om ölets historia, och mathistoriker Richard Tellström om 1600-talets mat i 
olika samhällsskick.
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Under årets första två månader ökade antalet besökare 
på Sjöhistoriska museet jämfört med 2019. Sjöhistoriska 
hade stängt under perioderna 20 mars–28 juni samt 30 
oktober–31 december, totalt 164 dagar. Inför återöppnan-
det på sommaren gjordes riskanalyser och verksamheten 
ställdes om för att kunna öppna på ett smittsäkert sätt. 
Antalet besökare till museibyggnaden var under öpp-
ningsperioden juni–oktober 70 procent färre jämfört med 
motsvarande period 2019. Totalt under året har antalet 
besökare minskat med 76 procent jämfört med föregåen-
de år. Museifartygen vid Galärvarvet har hållits stängda 
under hela 2020. Dels har det varit svårt att hålla öppet 

på ett smittsäkert sätt i de trånga utrymmena på fartygen, 
men på grund av nedskärningarna på SMTM har Sjöhisto-
riska museet även haft svårt att få bemanningen att räcka 
till. Då restauratören på museet inte har haft resurser att 
hålla caféet öppet har museet tagit över verksamheten 
men med begränsat utbud. Under de stängda perioderna 
har museet ställt om till digitalt erbjudande med live-vis-
ningar, se redovisning under avsnitt 2.4.2. 

Sjöhistoriska har under året påbörjat ett arbete med 
att ta fram en ny vision och strategi för museet. I arbe-
tet ingår en översyn av varumärkesplattformen och den 
grafiska profilen. 

Tabell 6 Sjöhistoriska museets besökssiffror 

År 2020 2019 2018 

Totalt antal besökare 39 725 167 443* 133 834** 

−varav på Galärvarvet 154 51 558 54 107** 

−varav i föremålsmagasin 387 981* 56 

−varav i modellverkstaden 5 84 91 

Vuxna 25 854 114 137* 97 807** 

Barn/ungdomar till och med 18 år 13 871 53 306 36 027** 

Andel kvinnor*** N/A 53 % 52 % 

Andel män*** N/A 46 % 48 % 

Besökare från Sverige*** N/A 52 % 68 % 

Besökare från utlandet*** N/A 48 % 32 % 

Antal besök på museets webbplats 250 291 304 710 251 711 

Not: Då Sjöhistoriska museet på grund av stängningsperioderna inte har kunnat få in ett tillräckligt antal besöksenkäter för att få fram statistiskt 
säkerställda uppgifter redovisas inte kön eller hemvist för besökarna 2020. 
* Uppgifterna har justerats jämfört med årsredovisningen för 2019 då en kontroll av verifikaten för 2019 visade att antalet magasinsbesökare 
inte har redovisats korrekt. 
**Uppgifterna har justerats jämfört med årsredovisningen för 2019 då en kontroll av verifikaten för 2018 har visat att antalet besökare vid 
Galärvarvet inte har redovisats korrekt samt att antalet magasinsbesökare inte har redovisats korrekt i uppgiften för totalt antal besökare. 
*** Baseras på besöksundersökningar. 
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Tabell 7 Vasamuseets besökssiffror 

År 2020 2019 2018 

Totalt antal besökare 182 837 1 532 779 1 487 983 

−varav antal besökare i magasin 61 201 165 

Vuxna 141 757 1 284 004 1 265 953 

Barn/ungdomar till och med 18 år 40 735 248 775 222 030 

Andel kvinnor* 48 % 49 % 50 % 

Andel män* 52 % 48 % 49 % 

Besökare från Sverige 21 % 12 % 13 % 

Besökare från utlandet 79 % 89 % 87 % 

Antal besök på museets webbplats 546 467 1 109 615 981 305 

Not: Uppgifter om kön och hemvist baseras på besöksundersökningar. 
* Andel kvinnor och män summerar inte till 100 % år 2019 då vissa inte kunde eller ville uppge kön. 

För Vasamuseet som vanligtvis har en hög andel besökare 
från utlandet har coronapandemin inneburit en bety-
dande minskning av antalet besökare under året, hela 88 
procent jämfört med föregående år. Under årets första 
två månader ökade besökarna jämfört med föregående 
år, och 70 procent av årets besökare under 2020 kom före 
stängningen 20 mars. Andelen utländska besökare har 
naturligtvis minskat under året, men även efter återöpp-
nandet på sommaren kom faktiskt besökare från bland 
annat Frankrike och Tyskland till museet. 

Eftersom den internationella besöksnäringen väntas 
ta längre tid att återhämta sig än den nationella och till 
följd av att Vasamuseet är helt avgiftsfinansierat innebär 
coronapandemin att intäkterna för Vasamuseet och där-
med för SMTM har minskat betydligt. Det har fått till följd 
att budgeten har skurits ner och åtskilliga medarbetare 
har sagts upp, se inledningen under Resultatredovisning. 
Vasamuseet höll stängt under perioderna 20 mars–14 
juli och 30 oktober–31 december 2020. En konsekvens 
av nedskärningarna under våren var att all extrapersonal 
drogs in, därför hade museet stängt även på helger under 
juli och augusti och kortare öppethållande på vardagarna 
eftersom det inte fanns tillräckligt med personal för att 
bemanna museet. Totalt hade Vasamuseet stängt 194 
dagar under de stängda perioderna och helgerna tillsam-
mans. Stängningsperioderna har bland annat använts för 

att städa museet, en åtgärd 
som främjat både bevaran-
det av skeppet och luft-
kvaliteten. 

Under de stängda 
perioderna har allmän-
heten haft möjlighet att 
stödköpa entrébiljetter via 
webbplatsen för att använda 
vid senare tillfälle. Entréavgif-
ten höjdes från 150 till 170 kronor 
vid återöppnandet i juli för att stärka 
museets intäkter. 

Tack för att 
du håller avstånd 

Thank you for 
keeping your 

distance 

Eftersom museets uppskattade visningar inte kunde 
genomföras av smittskyddsskäl har besökarna hänvisats 
till den kostnadsfria audioguiden och filmvisningen i 
stället. Vasamuseet har också haft digitala live-sändningar 
från museet under stängning, se redovisning under 
avsnitt 2.4.2. 

Vasamuseet arbetar aktivt med att öka antalet besökare 
genom att delta i olika marknadsaktiviteter inom besök-
snäringen som arrangeras av bland annat Visit Sweden. 
Marknadsaktiviteterna har genomförts även i år, fast i 
digital form under coronapandemin. Museet har i första 
hand bearbetat de marknader man tror först kommer 
tillbaka, framför allt Frankrike och Tyskland. 
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Tabell 8 Järnvägsmuseets besökssiffror 

År 2020 2019 2018 

Totalt antal besökare 15 2 052 1 329 

Antal besök på museets webbplats 74 818 124 148 84 636 

Not: Sedan den 10 september 2017 har museet varit stängt för renovering. Fordonsmagasinet har varit öppet för besök under 10 dagar 2018 och under 
augusti månad 2019. 

Järnvägsmuseet är fortsatt stängt för renovering. Fordons
magasinet i Nynäs, beläget i en annan del av Gävle än själ
va museet, har haft öppet för allmänheten under sommar
säsongen tidigare år men har under 2020 varit helt stängt 
för allmänheten då det inte har varit möjligt att hålla det  
öppet på ett smittsäkert sätt. En bokad visning för den lo
kala turistföreningens medlemmar har dock genomförts. 
Då tågtrafiken med museitåg inte har kunnat genomföras 

-
-
-

-

enligt plan har personalen ägnat sig åt städning och for-
donsunderhåll, se redovisning under avsnitt 4.2. 

På Arlanda visas den civilflyghistoriska samlingen av  
vänföreningen Arlanda flygsamlingars Vänner som håller  
öppet två dagar i veckan. Under 2020 var verksamheten  
öppen under årets första månader och besöktes då av  
1 300 personer, att jämföra med 2 054 personer under  
hela 2019.  
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2.2 Utställningar på museerna 

SMTM har skapat och förvaltar ett 50-tal utställningar på de tre öppna museerna. Under året har två nya utställningar 
öppnat och en vandringsutställning har flyttats och öppnat på ett annat museum. Största delen av resurserna läggs 
dock på förnyelse och underhåll av befintliga utställningar. Under de perioder som museerna har varit stängda har 
extra städinsatser i utställningarna kunnat genomföras. 

Tabell 9 Utställningar på Marinmuseum 2020 

 

 

Namn Beskrivning År 

Ubåtshallen plan 2 Personliga berättelser, händelser och spännande fenomen 2014/2017 

Från segel till ånga Om flottans förändring från segel till ångkraft 1997/2018 

Marinens mindre båtar Marinens slupar, barkar och andra mindre båtar 1997/2018 

Livet ombord En bild av livet ombord på ett örlogsskepp 1997/2004 

Svenskt sjöförsvar under 500 år Om svenskt sjöförsvar från 1522 till idag 2019 

Krigets ansikten Om polska ubåtar i Sverige 1930−45 2019 

Vraktunneln 
En undervattenstunnel med utkik mot vrak och 
berättelser om dem 2018 

Örlogsstaden Karlskrona Om örlogsstaden Karlskronas framväxt 2018 

Modellkammaren 
Om teknikhistoria, hur maskiner och modeller användes under 
1700-talets storsatsningar på att rusta flottan 2016 

Krigets svallvågor Sverige och marinen under första världskriget 2014 

Ubåtshallen plan 1 Om ubåtsvapnets 110-åriga historia 2014 

Sist i ledet Om den allmänna värnplikten 2010 

Ytspänning Om ubåtsjakter under kalla kriget 2010 

Herravälde Om kampen om Östersjön och den seglande stormakten Sverige 2004 

Land i sikte Om äldre tiders navigationskonst 2003 

Skeppsbyggeri 
Om internationellt innovationscentrum på Örlogsvarvet i 
Karlskrona 1997 

Dykeriets historia Om dykeriets historia genom århundraden 1997 

Tyghuset Om hur flottans vapen hanterades på land 1997 

Kanondäck Om utbrytningen ur Finska viken 1790 1997 

Galjonshallen Galjonsfigurerna från Sveriges främsta krigsskepp 1997 

På Marinmuseum har inga nya utställningar öppnat under 
året, men arbete pågår med förstudier inför kommande 
utställningar. Utställningarna Vraktunneln samt Ubåts-

hallen plan 1 och plan 2 har varit stängda för besök sedan 
återöppnandet 13 juli på grund av risk för trängsel. 

ÅRSREDOVISNING 2020  ·  STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER ·  21 



  Sjöhistoriska museets utställning Samlarna – Jakt, Passion, Ordning stod klar under 2020. Den handlar om människor som hängivet 
samlat och ordnat föremål, bilder och fakta kring båtar och sjöfart. Deras samlingar har sedan skänkts, testamenterats eller sålts till 
museet eller museets vänförening. 

Sjöhistoriska museet öppnade under året  Samlarna – 
Jakt, Passion, Ordning, en utställning om människor som 
hängivet samlat och ordnat föremål, bilder och fakta med  
anknytning till skepp, båtar och sjöfart på olika sätt. Den 
publika vernissagen har på grund av coronapandemin 
flyttats fram till 2021. En digital visning av utställningen 
har lagts ut på nätet. 

Vandringsutställningen Tro, hopp och kärlek om 
sjömanstatueringar avslutades på Ålands sjöfartsmuseum 
och invigdes efter viss omarbetning på Fritidsbåtsmuseet  
i Härnösand. 

Lekrummet Blubb stängdes för besök den 16 mars för 
att minska risk för smittspridning. Sjöhistoriska museet  
erbjuder normalt även tre utställningar på fyrskeppet  

Finngrundet och isbrytaren Sankt Erik vid Galärvarvet  
som hålls öppna under sommarmånaderna. I år har 
musei fartygen varit stängda och utställningarna har 
därför inte varit tillgängliga för allmänheten men digitala 
visningar av Sankt Erik har lagts ut på Facebook. 
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Tabell 10 Utställningar på Sjöhistoriska museet 2020 

 

Namn Beskrivning År 

Jag räddar liv Samtidsdokumentation om sjöräddning i Medelhavet 2018−2020 

Älskade skepp 
Fartygsporträtt ur våra samlingar med berättelser om resor, 
äventyr, faror och om andra platser 2017−2020 

Amphion Delar av skeppet Amphion, Gustav III:s lyxjakt 1938/2018 

Samlarna – jakt, passion, ordning 
Om människor som samlat och ordnat föremål, bilder och fakta 
med anknytning till skepp, båtar och sjöfart. 2020 

Blubb Pedagogiskt lekrum med undervattenskaraktär för 0-6 år 2018 

Klart skepp Modeller av och berättelser från krigsfartyg genom tiderna 2018 

Fritidsbåtsmuseet i Härnösand Ett urval av museets samling av fritidsbåtar. 2017 

Resenärerna Om Svenska Ost-Indiska Companiet 2016 

S/S Drottning Victoria En rekonstruktion av fartygets röksalong 2014 

Salongsvestibul Om passargerartrafik och om fartyget Argentina 2014 

Shipping & shopping Om handel och sjöfart 2010 

På Vasamuseet öppnade i februari den nya basutställ-
ningen Vasa på nära håll. Utställningen huserar på 
Vasamuseets två översta plan, där det är bäst överblick 
över skeppet. Utställningen handlar om Vasas skulpturer 
och om skeppet som propagandamaskin, men också om 
hur Vasa seglades och om hur hon var tänkt att användas 
i strid. I utställningen visas ett urval rekonstruktioner 
av Vasas skulpturer, vilka alla kan ses även i original på 
skeppet. Till utställningen hör också en digital produktion 
på elva olika språk med fördjupande innehåll om både 
skulpturerna och om hur Vasa fungerade som segel- och 
krigsfartyg. Den går att nå i surfplattor på plats i museet 
samt i besökarens egen smarta telefon. En sko och delar 
av en kjol har tillförts utställningen Kvinnorna – alltid 
närvarande, sällan sedda. Forskningen som har bedri-
vits inom projektet Kläder och skor från det svenska 
örlogsskeppet Vasa har visat att ett större antal textil-
fragment som hittades på skeppet i samband med skelett-
fynden av en kvinnokropp, i utställningen kallad Beata, 
är en del av en kjol som bars av kvinnan vid förlisningen. 
En sko som hittades i närheten tillsammans med fotben 
från Beata har i forskningen visat sig vara av god kvalitet 

men med dåligt utförda reparationer vilket pekar på att 
Beatas skor var begagnade eller att hennes ekonomi har 
försämrats betydligt. 

I den nya utställningen Vasa på nära håll visas färgstarka 
rekonstruktioner av Vasas skulpturer. Många av skulpturerna 
kan ses i original på skeppet. Utställningen består även av en 
digital fördjupningsdel. 
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Ett pågående och omfattande arbete är att byta ut alla 
lampor på museerna till LED-lampor i enlighet med 
EU-förordningen 2019/2020 som gäller ekodesign för 
ljuskällor. Det är ett sjuårigt projekt som totalt kostar 16 
miljoner kronor för våra fyra museer. Lampbytet är nu 
slutfört på Marinmuseum, halvvägs genomfört på Sjöhis-
toriska museet och påbörjat på Vasamuseet. 

Mycket resurser har lagts under året på de utställningar 
som ingår i Vrak – Museum of Wrecks, SMTM:s nya ma-
rinarkeologiska museiarena som skulle ha öppnat under 
hösten 2020. På grund av coronapandemin har öppning-
en flyttats fram till juni 2021. 

Tabell 11 Utställningar på Vasamuseet 2020 

Namn Beskrivning År 

Livet ombord Om hur det var att leva ombord på 1600-talets krigsskepp 1990/2013 

Vasa på nära håll 
Om Vasas skulpturer och deras budskap, och om hur Vasa skulle 
seglas och användas i strid. 2020 

Föremål i fokus Om bultbytet på Vasa 2018 

Kvinnorna – alltid närvarande, sällan sedda Om kvinnors livsvillkor under det tidiga 1600-talet 2017 

Segla ett skepp 
En interaktiv utställning, hala upp ankaret, sätta segel och styra 
skeppet. 2017 

Vasagrisen Film som baseras på boken Vasagrisen av Björn Bergenholtz. 2014 

Havet och människan Om människans påverkan på havsmiljön 2011 

Strid Om krigsskeppet Vasa 2011 

Bevara Vasa Om det pågående arbetet med att bevara Vasa för framtiden 2009 

Tiondelsmodellen Färgsatt modell av Vasa i skala 1:10 2008 

Under däck* Kopia i skala 1:1 av skeppets batteridäck 2008 

Ansikte mot ansikte Om människorna som dog ombord på Vasa 2004 

Det seglande skeppet Om konsten att segla på 1600-talet 2004 

Trädgårdsutställningen 
Om Vasamuseets trädgård och om mat och medicin på 
1600−talet 2003 

Makten och härligheten Om Vasas färger och forskningen kring hur hon var bemålad 2002 

Vasamuseets trädgård 
En renässansträdgård med inspiration från 1600-talet. Här odlas 
bland annat det som användes på skeppet Vasa. 1998 

Skeppsgården Om konsten att bygga skepp på 1620-talet 1992 

Bärgningen Om hur Vasa hittades igen och bärgades från havets botten 1990 

Kungens skepp Om varför kung Gustav II Adolf lät bygga Vasa 1990 

*) Under däck är ett pedagogiskt rum som endast används för visningar och inte är öppet för allmänna besökare. 
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-Både nytagna och äldre fotografier har under året regist 
rerats i museernas databas Primus. Här silverföremål från 
Sjöhistoriska museets samling. 

2.3 Digitaliserade samlingar 
Digitaliseringen av samlingarna innebär att föremål, 
foto och arkivalier registreras, fotograferas eller skan-
nas och hanteras i en databas. Digitaliseringen ökar 
kontrollen över samlingarna, minskar onödig hantering 
av objekten och möjliggör att tillgängliggöra samling-
arna genom att bilder och information sprids vidare i 
olika publika kanaler. 

På Marinmuseum har flera föremålsgrupper fått nya bil-
der, till exempel uniformer, hattar och modeller. En viktig 
del i att kunna skapa intresse för våra samlingar digitalt är 
att det finns en bild som väcker nyfikenhet. 

På Sjöhistoriska museet har en samling fotografier över 
byggandet av Södertälje kanalverk under åren 1917–1924 
digitaliserats. Samlingen av ca 500 fina glasnegativ har 
skannats in högupplöst och finns nu publicerade för all-
mänheten på DigitaltMuseum. 

På Vasamuseet har textilier i samlingen kompletterats 
med viktig ny kunskap genom forskningsprojektet Kläder 
och skor från det svenska örlogsskeppet Vasa. Föremålen 
har fotograferats och dokumenterats. 

På Järnvägsmuseet med de transporthistoriska samling-

arna har ca 15 000 bilder av järnvägsfordon och inred-
ningsdetaljer digitaliserats. Materialet utgör en viktig 
grund för att kunna besvara frågor om fordonens historia 
men också för underhållet av dem. 

I dagsläget finns 461 866 poster av föremål, foto och 
ritningar sökbara via webbplatsen DigitaltMuseum från 

SMTM och under året har antalet ökats med hela 62 961 
nya objekt. Ökningen beror bland annat på att en stor 
fotosamling från varvsfotografen Lennart Bergqvist på 
Marinmuseum publicerats. Under våren kunde vi tillgäng-
liggöra delar av den civilflyghistoriska samlingen genom 
att bilder och information om flygplanen i samlingen 
publicerades på DigitaltMuseum. 

Digitaliseringsarbetet kräver registervård och insatser 
för att öka sökbarheten till samlingarna. Ett ständigt 
förbättrande av gemensamma terminologier och standar-
disering i hur objekten registreras är viktigt. Till hjälp för 
detta används den gemensamma terminologiplattformen 
KulturNav där SMTM administrerar en mängd listor över 
termer, fartyg, personer, organisationer och händelser. 
Listorna används internt men även av andra kulturarvsin-
stitutioner så att samma standardiserade begrepp inom 
det maritima och transporthistoriska kulturarvet bru-
kas. Därmed länkas samlingarna samman och görs mer 
sökbara. Ett annat sätt att hjälpa allmänheten navigera i 
våra samlingar är de artiklar och mappar som vi skapar på 
DigitaltMuseum. Under året har 38 nya artiklar tillkom-
mit, bland annat om epidemin Karlskronafebern, om 
sjöfarande kvinnor på ångfartyg samt flera artiklar om lok 
och järnvägsvagnar. 
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Tabell 12 Digital förmedling av samlingarna 

2020 2019 2018 

Totalt antal publicerade poster på DigitaltMuseum 461 866 398 905 225 945 

varav nytillkomna under året 62 961 172 960* −1 652 

Totalt antal publicerade artiklar och mappar på 
DigitaltMuseum 141 103 70 

Totalt antal publicerade KulturNavsposter 5 807 5 604 4 393 

varav nytillkomna under året 203 1 211 145 

Totalt antal presentationer på KulturPunkt 919 909 881 

Not: KulturNavsposter är poster i den öppna databasen KulturNav över termer och auktoritetsbegrepp inom kulturarvsområdet. På KulturNav förvaltas in-
formationen i olika listor och distribueras vidare till samlingsförvaltningssystem internt och externt. KulturPunkt är en plattform för digital förmedling 
av samlingar på en plats eller i en miljö. 
* Ökningen beror på att Järnvägsmuseets samlingar detta år publicerades på DigitaltMuseum. 

  Lennart Bergqvist var fotograf på Karlskronavarvet från 1945 till 2000. Marinmuseum har 
tagit över hela hans bildsamling bestående av en kvarts miljon fotografier. Under året har delar 
av denna bildskatt blivit tillgängliga för allmänheten. Här sjösättning av en ubåt i den gamla 
verkstadsbyggnaden på Karlskronavarvet, 1940-tal.
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Engagemanget runt våra samlingar visar sig genom an-
talet sidvisningar, nedladdningar och kommentarer som 
kommer in om samlingarna. Under året hade vi totalt ca 
2,2 miljoner sidvisningar och 187 417 nedladdningar på 
DigitaltMuseum vilket visar på ett intresse för våra digi-
tala samlingar. Nedskärningarna till följd av pandemin 
har medfört att kommentars- och beställningsfunktioner-
na på DigitaltMuseum har behövts stängas av för vissa 

samlingar. Det har inte funnits resurser att ta hand om 
alla meddelanden exempelvis för Järnvägsmuseet där den 
digitaliseringsverksamhet som funnits i samarbete med 
museets vänförening nu avvecklats till följd av nedskär-
ningarna. Digitaliseringstakten framöver för Järnvägsmu-
seets fotosamlingar kommer minska drastiskt och risken 
finns att det engagemang som finns kring dessa samlingar 
kommer avta om inte nytt material tillförs i samma takt. 

Tabell 12 Antal sidvisningar på webbplatserna relaterade till samlingarna 

År 2020 2019 2018 

Marinmuseum 

Sidvisningar rubriken samlingar webbplatsen 13 763 9 077 9201 

Sidvisningar via DigitaltMuseum 141 525 208 806 162 881 

Nedladdningar via DigitaltMuseum 9 294 7 939 11 693 

Sjöhistoriska museet 

Sidvisningar rubriken samlingar webbplatsen 51 992 54 433 50 045 

Sidvisningar via DigitaltMuseum 726 414 1 033 625 812 462 

Nedladdningar via DigitaltMuseum 76 431 58 967 62 519 

Vasamuseet 

Sidvisningar rubriken samlingar webbplatsen 10 866 14 081 10 710 

Sidvisningar via DigitaltMuseum 28 132 46 532 34 840 

Nedladdningar via DigitaltMuseum 2 203 2 218 5 488 

Järnvägsmuseet 

Sidvisningar rubriken samlingar webbplatsen 45 029 23 405 16 157 

Sidvisningar via DigitaltMuseum 1 315 868 1 330 232 0 

Nedladdningar via DigitaltMuseum 99 442 88 147 0 

Arlanda flygsamlingar 

Sidvisningar via DigitaltMuseum 693 0 0 

Nedladdningar via DigitaltMuseum 47 0 0 

Not: Vissa jämförande uppgifter saknas för Järnvägsmuseet innan 2019, då museet tidigare tillhörde Trafikverket. Arlanda flygsamlingar publicerades på 
DigitaltMuseum under året. Observera att nedladdningssiffrorna avser från 1 jan−1 dec 2020, för att justera brytdatum inför kommande år. 
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  Vasamuseets pedagoger har lång erfarenhet av digital undervisning. Steget var därför kort när verksamheten skalades 
upp och fler skolklasser erbjöds digitala besök. Pedagogerna har även gett råd till kollegor på andra museer som under året gått 
över till att arbeta via länk. 

2.4 Pedagogisk verksamhet 

Museernas pedagogiska verksamhet har anpassats 
och ändrat form under året. När coronapandemin har 
begränsat möjligheterna att ge kunskap och fördjupning 
på de traditionella sätten har aktiviteterna genomförts i 
mindre skala, flyttat till digitala plattformar eller så har 
den publika verksamheten tagit fram nya aktiviteter. En 
naturlig konsekvens av coronapandemin är att antalet 
aktiviteter och deltagare har varit färre under 2020 än 
tidigare år, vilket framgår vid en jämförelse av de nyckel-
tal SMTM vanligen följer. Det behöver därför framhållas 

att det nedlagda arbetet inte har varit mindre omfat-
tande under detta speciella år. Arbetstid har lagts på att 
planera aktiviteter som inte har kunnat genomföras, på att 
hantera av- och ombokningar och inte minst på att ställa 
om till digitala och utomhusaktiviteter. För att visa hur 
SMTM har levt upp till kravet att tillgängliggöra samlingar 
och kunskap med de begränsningar coronapandemin har 
medfört, har nya nyckeltal för digitala publika aktiviteter 
tagits fram. 
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 2.4.1 Publika aktiviteter 

Tabell 14 Publika aktiviteter 

2020 2019 2018 

Marinmuseum 

Publika aktiviteter 376 901 919 

− varav antal visningar på museet 36 265 366 

Antal nedladdningar av app 1 384 3 699 3 260 

Sjöhistoriska museet 

Publika aktiviteter 428 1 650 1 536 

− varav antal visningar på museet 149 1 325 1 438 

Utlånade audioguider 338 1 467 1 116 

Vasamuseet 

Publika aktiviteter 6 891 19 044 18 846 

− varav antal visningar på museet 931 6 705 6 399 

Risken för trängsel på Marinmuseum har inneburit att 
visningsverksamheten har begränsats och endast ett fåtal 
föreläsningar har kunnat genomföras i år. Totalt har 376 
publika aktiviteter kunnat genomföras, en minskning med 
58 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har den 
av samma anledning stängda ubåtshallen kunnat erbjudas 
för mindre bokade grupper som fått en sällsynt möjlighet 
till exklusiva visningar. För familjer erbjöds även aktivite-
ten Mörkt uppdrag, där en familj i taget släpptes in med 
ficklampa i en nedsläckt ubåtshall för att leta upp olika 
föremål. Introduktionsutställningen Svenskt sjöförsvar 
under 500 år som öppnades 2019 har varit utgångspunkt 
för nya familjeaktiviteter där barn får lära sig om flottans 
historia och även lukta sig igenom en doftbuffé av svett, 
gammalt vatten, blod och brandrök. För att uppmuntra 
utomhusaktiviteter har familjer kunnat gå på lusjakt 
runt museet för att hitta utplacerade mjukdjurslöss. Med 
världsarvskartor som även publicerats på webbplatsen 
kunde besökarna promenera i staden och upptäcka 
världsarvet Karlskrona. I butiken erbjöds Marinspelet, ett 
kastspel för utomhusbruk som sålts till en låg kostnad. 

I projektet Trappa upp som drivs av föreningen Coom-
panion och som syftar till att främja integrering för 
invandrarkvinnor har deltagarna i workshops arbetat med 
tillbakablickar på Sverige och kvinnors roll. 

För Sjöhistoriska museet, som vanligtvis genomför 
många stora evenemang och programaktiviteter i och om-
kring museet, har coronapandemin inneburit att många 
planerade aktiviteter har fått ställas in. Exempelvis plane-
rades en temadag om livräddning kopplad till museets ut-
ställning Jag räddar liv som inte kunde genomföras, och 
som inte heller kan flyttas fram eftersom utställningen har 
tagits ner. Totalt kunde 423 publika aktiviteter genomför-
as under året, en minskning med 74 procent. Under årets 
första månader hann museet med att genomföra kvällse-
venemanget SAL-Balunsen där besökarna fick uppleva 
livet ombord på Svenska Amerika Linien, med middag, 
musikunderhållning och möjlighet att prova på lindy-hop 
och shuffleboard. Liksom tidigare år har drop in-vigslar 
på Alla hjärtans dag erbjudits i museets minneshall. När 
museet stängde ställde verksamheten om till digital form, 
se redovisning under avsnitt 2.4.2. Den traditionella Seg 
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larskolan kunde genomföras under sommaren tack vare 
bidrag från vänföreningen FSSS och med hjälp av inlånad 
personal från andra avdelningar inom SMTM. Under 
höstlovet genomfördes aktiviteter under temat #vårthav, 
ett samarbete på initiativ av bland annat Moomin Charac-
ters för att främja arbetet med att rädda Östersjön. Från 
mars och in på 2021 kan besökarna följa ett miljöspår i 
utställningarna och tipspromenad med frågor om vilka val 
man kan göra för att rädda havet. 

 En ovanlig bild från 2020. Glada gäster som tar en  
svängom på Svenska Amerika Liniens fest på Sjöhistoriska 
museet i februari. 

Vasamuseets guidade visningar som normalt ges på 
fem språk utöver svenska under högsäsong är mycket 

uppskattade av besökarna. Samtliga visningar ställdes in 
när museet återöppnades vilket innebar en begränsning 
i erbjudandet. Vasamuseet ställde om under den stängda 
perioden genom att erbjuda utomhusvisningar. Dessa 
visningar innehöll även nutidshistoria, bl.a. om bärg-
ningen av Vasa, kunskap om Vasamuseets arkitektur och 
Galärvarvets historia. Tack vare att Vasamuseet har till-
gång till stora och luftiga utrymmen så har drygt hälften 
av de planerade programaktiviteterna kunnat genomföras, 
vilket har varit mycket uppskattat av deltagarna. Antalet 
deltagare per tillfälle minskades dock från 150 till 50. 
Årets programaktiviteter har bl.a. erbjudit föredrag om 
1600-talets mat- och dryckesvanor, ackompanjerat av mu-
sik kombinerat med förtäring och dryck. Under året har 
åtta visningar av magasinet genomförts, de flesta har varit 
öppna för allmänheten. Vasamuseets integrationsfräm-
jande samarbeten har i de flesta fall fått ställas in till följd 
av coronapandemin. I samarbete med föreningen Kompis 
Sverige hann en kvällsvisning genomföras i januari, och 
Vasamuseet har deltagit i två digitala språkcaféer under 
året. Totalt har Vasamuseet kunnat genomföra 6 891 
publika aktiviteter, en minskning med 64 procent jämfört 
med föregående år. 

Järnvägsmuseets publika personal har i år lånats ut till 
andra enheter och omfattningen på de publika aktiviteter-
na har därför varit låg, se redovisning under avsnitt 2.4.2 
Digitala publika aktiviteter. Den publika verksamhet som 
genomförs med museitåg redovisas under avsnitt 4.2. 

Museernas digitala utbud har utökats under året. Järnvägsmuseets personal muntrade upp sina digitala besökare med dans i 
tågmiljö. Övriga museer inom myndigheten var också snabba med att erbjuda publiken föreläsningar och visningar via skärmen. 
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 2.4.2 Digitala publika aktiviteter 

Tabell 15 Digitala publika aktiviteter 

2020 2019 2018 

Marinmuseum 

Antal utlagda filmklipp 9 3 3 

Totalt antal visningar 10 553 7 874 6 780 

Sjöhistoriska museet 

Antal utlagda filmklipp 60 1 6 

Totalt antal visningar 241 950 1 000 41 662 

Vasamuseet 

Antal utlagda filmklipp 59 18 21 

Totalt antal visningar 741 815 60 182 38 163 

Järnvägsmuseet 

Antal utlagda filmklipp 13 26 13 

Totalt antal visningar 224 275 48 836 30 100 

Under 2020 har spridningen av de digitala publika  
aktiviteterna ökat markant. Marinmuseum, Sjöhistoriska  
museet och Vasamuseet har lagt ut betydligt fler filmklipp  
än tidigare, men för alla museer har antalet visningar  
ökat betydligt.  

Marinmuseum har publicerat digitala visningar av intro-
duktionsutställningen Svenskt sjöförsvar under 500 år. 
Man har även gjort en filmserie där personal från museet 
berättar om sina favoritföremål ur samlingar och utställ-
ningar.  

Sjöhistoriska museet har under perioderna då museet 
varit stängt sänt livevisningar och livefilmade föredrag. 
Innehållet har varierat från visningar av museets utställ-
ningar till konserter och reportage om fosforfällningar i 
Djurgårdsbrunnskanalen. Även båtsamlingen på Rindö 
i Vaxholm har tillgängliggjorts genom digitala visning-
ar. Jullovets aktiviteter gjordes om till ett helt digitalt 
program när museet var stängt. Mest uppmärksamhet 
bland de digitala visningarna har programmet om svenska 
flaggans historia fått. Liveformatet möjliggör interaktion 
med tittarna, men filmerna läggs ut på webbplatsen och 

på museets YouTube-kanal och är fortsatt tillgängliga. En 
fördel med de digitala visningarna är att de i framtiden 
kommer att tillgängliggöra innehållet även i de utställ-
ningar som tagits ner.  

Även Vasamuseet började med livesändningar när muse-
et stängdes i våras. Filmklippen gjorde nedslag i museets 
verksamhet eller från platser med anknytning till Vasas 
historia. Filmerna lades ut varje vardag kl. 16:28, en blink-
ning till året 1628 då skeppet Vasa sjönk. Vasamuseet har 
även producerat digitalt material till bland annat Svenska 
Institutets nationaldagsfirande, Svenska ambassaden i 
Moskva och AFP Nyhetsbyrå, ett inslag som plockades 
upp av ett tjugotal redaktioner i framför allt Tyskland och 
Schweiz. Vasamuseet producerade även en mycket populär 
digital julkalender på Instagram med lucköppning varje 
dag på två språk och vissa av dagarna på åtta språk. 

Järnvägsmuseet har lagt upp tre filmer på webbplatsen 
som handlar om föremål ur samlingarna, bland annat en 
snusdosa som tillhört en rallare. I en film som fått stor 
spridning gör Järnvägsmuseets personal en dance-off på 
museiområdet och i magasinet med museets rekvisita. 
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2.4.3 Pedagogisk verksamhet för 
skolelever och lärare 

För samtliga museer har antalet besökare från skolor 
minskat jämfört med tidigare år. Museerna har under pe-
rioden med öppethållande under coronapandemin kunnat 
ta emot skolklasser med vissa anpassningar i program-

men, eftersom elevgrupperna ändå träffas i skolorna varje 
dag behöver de inte skyddas från varandra på samma sätt 
som andra besökare. Däremot har skolbesöken begränsats 
av att elever och lärare inte har kunnat nyttja kollektivtra-
fiken och därmed inte har kunnat ta sig till museerna. Mu-
seerna har anpassat sig genom att besöka skolorna eller 
utveckla de digitala erbjudandena för skolor under året. 

Tabell 16 Antal besökare från skolor på museerna 

2020 2019 2018 

Marinmuseum 

Antal personer på bokade skolbesök 1 147 4 151 4 497 

Antal personer på obokade skolbesök 209 1 182 852 

Totalt antal personer 1 356 5 333 5 349 

Sjöhistoriska museet 

Antal personer på bokade skolbesök 763 2 686 2 670 

Antal personer på obokade skolbesök 1 028 4 043 3 663 

Totalt antal personer 1 791 6 729 6 333 

Vasamuseet 

Antal personer på bokade skolbesök 4 397 37 976 16 024 

Antal personer på obokade skolbesök 2 126 7 545 25 814 

Totalt antal personer 6 523 45 521 41 838 

Antal sidvisningar på webbplatsen som avser skolan 53 385 50 332 43 483 

Not: I antal personer inkluderas både elever och lärare. Digitala skolbesök ingår inte i tabellen. Nyckeltalet har ändrats jämfört med 2019 för att anpassas 
till de nyckeltal som Myndigheten för kulturanalys hämtar in. 

På Marinmuseum har möten med skolor skett fysiskt i 
museet, i skolan eller ute i kulturmiljön. Antalet perso-
ner på skolbesök har minskat med 73 procent jämfört 
med föregående år. Mot slutet av året har även digitala 
lektioner erbjudits och fem digitala lektioner med totalt 
115 deltagare har genomförts. Museets pedagoger har 
under 2020 initierat en utveckling med äventyrspedago-
gik, en metod där elever i utemiljö tillsammans ska lösa 
uppdrag som behandlar viktiga frågor. Ett första äventyr 
genomfördes under året med en lågstadieklass som på 

Drottningskärs kastell fick i uppdrag att samla in corona-
virus som terrorister försökte sprida. En gameshow med 
utgångspunkt i Agenda 2030 som har producerats av 
Fredens Hus har visats på museet, men kunde tyvärr bara 
genomföras för enstaka klasser efter att museet stängde 
igen under hösten. 

Sjöhistoriska museet har träffat elever och lärare både på 
museet och ute på skolorna. Antalet besökare har minskat 
med 73 procent jämfört med föregående år. Utöver dessa 
besök har museet lagt ut tre digitala skolvisningar på 
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Facebook som har haft ca 4 900 visningar, bland annat 
om navigation. För förskolorna har två inspirationspro-
gram från museets Skaparverkstad lagts ut, med totalt 
ca 6 500 visningar. Sjöhistoriska museet har skapat ett 
särskilt program för förskolor i Stockholms skärgård, 
som handlar om hur det var att vara barn i Stockholms 
skärgård i början av 1900-talet. Fem förskolegrupper har 
deltagit i programmet under året. 

På Vasamuseet har antalet fysiska besökare från skolor 
minskat med 86 procent jämfört med föregående år. Det 
är en större minskning än övriga museer inom SMTM, 
men Vasamuseet har normalt också många besök från 
skolklasser som åker på klassresa till Stockholm under 
våren. På Vasamuseet har man tio års erfarenhet av att 
erbjuda digitala skolvisningar via Skype, en upparbetad 
kompetens som Vasamuseet delade med sig av under året 
både inom SMTM, till riksdagen och till andra museer via 
Riksantikvarieämbetets museinätverk för digital förmed-

ling. Vasamuseet testade under våren att låta pedagogerna 
genomföra digitala visningar hemifrån, vilket bidrog till 
en utveckling av pedagogiken när man inte har skeppet 
att visa upp. Sammantaget bedömdes det dock inte vara 
en hållbar form för pedagogiken, och man har återgått 
till digitala visningar från skeppshallen. Vasamuseet har i 
stället fortsatt att utveckla sitt digitala skolprogram i sam-
verkan med KTH och lärarutbildningar. De ska erbjuda 
olika inriktningar och innehålla praktiska inslag för muse-
ipedagogen och eleverna. Även SFI-klasser är inkluderade 
i det digitala erbjudandet. De digitala skolprogrammen är 
särskilt värdefulla för elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder, som har svårt att resa och hellre tar 
del av ett digitalt utbud. Under 2020 nådde Vasamuseet 
4 439 deltagare genom sina digitala skolprogram som 
gavs vid 191 tillfällen. Dessa digitala skolvisningar ingår 
inte i tabell 15. 
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 3. Stödja och samverka
med museer och ideella
organisationer

UR SMTM:S  IN STRUK T I O N:  

Myndigheten ska särskilt lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala 

museer samt stödja ideellt arbete inom myndighetens verksamhetsområde. 

Beskrivning 
SMTM bidrar till kunskapsspridning och kunskapsutbyte om det 
maritima och transporthistoriska kulturarvet genom att arrangera 
forum för intresserade och genom samverkan med museer och 
föreningar. Utlån av föremål till andra museer samt stöd till 
historiska transportmedel ingår i myndighetens verksamhetsfält. 
Inom området hanterar SMTM även frågor och beställningar från 
allmänhet och institutioner. 

Analys och bedömning 
En viktig del i att sprida kunskap om det maritima och transport-
historiska kulturarvet utanför museerna är att ge råd och stöd till 
museer, föreningar och ideellt engagerade över hela landet. Trots 
de inskränkningar i verksamheten som coronapandemin innebur-
it är vi fortfarande efterfrågade och uppskattade.  En förutsätt-
ning för att upprätthålla de goda samarbeten som myndigheten 
har är att dels finna nya smittsäkra former för samarbeten, dels 
en återgång till den ordinarie verksamheten. Vi bedömer dock att 
vi är framgångsrika i våra många samarbeten med vänföreningar 

och andra ideella organisationer, samtidigt som vi måste utveck-
la gemensamma former för samverkan med den ideella sektorn. 
Kombinationen av långvarigt stängda museer, inställda nätverks-
möten och minskad programverksamhet i samarbete med andra 
aktörer på lång sikt, är dock problematiskt. Vad gäller hantering 
av förfrågningar och besök i arkiv och bibliotek bedömer vi att 
den fungerat, även om tillgängligheten självfallet minskat när 
museerna hållits stängda. En viktig del av samverkan med civil-
samhället sker inom ramen för bevarande och brukande av fartyg 
och fordon som redovisas under kap. 4. Vad gäller stödet till 
andra historiska transportmedel så är myndighetens samarbete 
bland annat med det ideella transporthistoriska nätverket gott. 

Kvalitetsbedömning 
I vanliga fall bedöms kvaliteten genom utvärderingar och syn-
punkter som lämnas av deltagarna vid våra maritima forum och 
järnvägshistoriska forskningsdagar. Eftersom inga sådana träffar 
genomförts under året kan tyvärr ingen sådan kvalitetsbedöm-
ning göras för 2020. 
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 En modell av hjulångaren Götha lånades ut till Hallwylska museets utställning Mot kontinenten. Greveparet Wilhelmina och 
Walther von Hallwyl gjorde över 60 utlandsresor, bland annat med Götha. 

3.1. Inkomna ärenden, 
arkiv och bibliotek 

En del av myndighetens arbete med att lämna råd, in-
formation och annan hjälp är att handlägga ärenden och 
förfrågningar från allmänhet och institutioner. På grund 
av att museerna hållits stängda för besökare under stora 
delar av året har inte heller arkiv och bibliotek kunnat 
hållas lika tillgängliga som vanligt. Hanteringen av lån 
och beställningar har dock fungerat relativt väl. Vad gäller 
yttranden och remissvar är SMTM:s marinarkeologiska 
kompetens särskilt efterfrågad. SMTM lämnar remissvar 
och yttranden till andra myndigheter och miljödomstolar 
och besvarar förfrågningar från privatpersoner, forskare, 
skolelever och kolleger från andra institutioner. Exempel-
vis har det gällt större vindkraftsparker och gaslednings-
dragningar under vatten i Östersjön. Antal handlagda 
ärenden uppgick till totalt 605 – en viss ökning i förhål-
lande till föregående år. 

Tabell 17 Handlagda ärenden  

År 2020 2019 2018 

Handlagda ärenden. 605 516 129 

-varav från privatper-
soner 410 328 38 

Not: Ökningen från 2018 till 2019 förklaras av att antal inkomna 
ärenden räknas på ett nytt sätt från och med 2019, då även fors-
karförfrågningar räknats med. 

Tabell 18 Antal besökare i arkiv och bibliotek 

2020 2019 2018 

Marinmuseum 

Bibliotek 40 42 108 

Arkiv 8 5 3 

Fotoarkiv 0 11 9 

Sjöhistoriska museet 

Bibliotek 213 460 401 

Arkiv 65 135 195 

Fotoarkiv 7 26 30 

Not: Järnvägsmuseet har varit stängt och inte tagit emot några besökare 
2020. Biblioteket hade två besökare 2019 och tio besökare 2018. 
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3.2 Utlån till museer och andra 

Ett sätt för myndigheten att stödja och samverka med 
museer, föreningar eller andra organisationer är de utlån 
av föremål ur våra samlingar som vi beviljar och adminis-
trerar. Det finns ett stort intresse att låna ur våra sam-
lingar och det är ett sätt för oss att sprida kunskap, synas 
på flera platser i landet och därmed nå ny publik. Totalt 
har myndigheten 267 utlån med 2 760 föremål, spridda 
i landet från Ystad i söder till Kalix i norr och även några 
utlån utomlands. 

Många utlån löper över flera år och innebär ett ständigt 
arbete med kontroll och administration över de utlånade 
föremålen vilket sker i nära samarbete med låntagarna. 

Under året har Marinmuseum lånat ut ett antal föremål 
till Blekinge museum till deras nya basutställning om 
Karlskrona som världsarvsstad. Dessutom finns en para-
duniform på Museet for Søfart i Helsingör där en utställ-
ning om mode och sjöfart öppnar 2021. 

Både Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet med 

de väghistoriska samlingarna har flera föremål utlånande 
till Hallwylska museets utställning Mot kontinenten − på 
resa i första klass, bland annat en modell av en hjulånga-
re samt en modell av ett ånglok med 1:a klassvagn. 

Från Vasamuseet lånades två kopparmynt från skeppet 
till Falu Gruva, för att belysa sambandet mellan koppar-
gruvans rikedom och möjligheterna för Sverige att bygga 
skepp som Vasa. Flera föremål från skeppet Vasa finns 
dessutom på National Nordic Museum i Seattle, USA där 
det pågår en utställning om nordiskt liv och historia. 

Tabell 18 Antal utlån och utlånade föremål 

2020 

Marinmuseum 

Antal utlån 119 

Antal utlånade föremål 1044 

Sjöhistoriska museet 

Antal utlån 81 

Antal utlånade föremål 571 

Vasamuseet 

Antal utlån 3 

Antal utlånade föremål 16 

Järnvägsmuseet och de transporthistoriska 
samlingarna 

Antal utlån 64 

Antal utlånade föremål 1129 

Not: Nyckeltalen är nya för 2020, jämförande uppgifter för 2018−2019 
saknas därför. Uppgifterna mäts 1 december.  
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  Plundring av vrak i Östersjön är ett växande problem. Vrak – Museum of Wrecks har gått samman med flera myndigheter 
för att förhindra att vraken skadas och töms på innehåll. Ökad närvaro och radarövervakning av vissa vrak gör det svårare för 
vrakplundrare att verka. 

3.3 Stöd till regionala och lokala 
museer 

För Marinmuseums del har stöd avseende bibliotekskom-
petens givits till Museet för rörligt Kustartilleri på Aspö, 
Karlskrona kommun. Museet samarbetar även fortsatt 
med Blekinge museum inom restvärdesräddning, både 
genom diskussioner och kunskapsutbyte och i planeringen 
där man kan hjälpa varandra med lokaler, personal och 
räddningsutrustning vid en krissituation. Blekinge mu-
seum har även fått stöd till den nya världsarvsutställning 
man byggt och invigt under året. De olika restriktionerna 
kring coronapandemin har självfallet negativt påverkat 
museets samarbeten med ideella föreningar, så även sam-
arbetet med Marinen. 

För Sjöhistoriska museets del sker samverkan med Läns-
museet Västernorrland och Härnösands kommun avseen-
de drift och utveckling av Fritidsbåtsmuseet i Härnösand. 
Här visas ett stort antal båtar från Sjöhistoriska museets 
samlingar upp. I juni 2020 öppnade även utställningen 
”Tro, hopp och kärlek” i Fritidsbåtsmuseet, en utställning 
med tatueringstema som producerats för Sjöhistoriska 
museet och som turnerat på olika museer de senaste åtta 
åren. Museet har även deltagit i uppbyggnadsarbetet av 
Stockholms Kvinnohistoriska, ett nystartat museum utan 
byggnad som arbetar för att kvinnors historia och historier 
undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs 
publikt.  Sjöhistoriska har bland annat bidragit med före-
mål ur samlingar till webbutställningen Kvinnans sak. 

Inom paraplyorganisationen Veteranflottiljen finns ett 
flertal föreningar som samverkar med både Sjöhistoriska 
museet och Marinmuseum. Dessa samarbeten beskrivs 
under rubriken 4.1 Museifartyg. 

Vasamuseet har löpande under året arbetat med att ge 
råd till museer avseende olika sätt att organisera digital 
museiundervisning för barn och ungdom. Museet har 
även påbörjat ett samarbete med Falu Koppargruva för 
att gemensamt öka kunskapen om paralleller i Vasa-
tidens samhälle. 

Järnvägsmuseet har fortsatt samarbete med de kommu-
nala museerna i Ängelholm och Linköping där det finns 
stora utlån av järnvägssamlingar. Stöd och råd har läm-
nats till Jamtli, Jämtlands länsmuseum, för en planerad 
utveckling av järnvägsområdet på friluftsmuseet. 

På det marinarkeologiska området, inom ramarna 
för Vrak – Museum of wrecks, har myndigheten fortsatt 
kunskapsutbyte med Kalmar läns museum inom projek-
tet Kronan Framtid, där Vrak ingår i den vetenskapliga 
referensgruppen. 

3.4 Forum, branschdagar och 
samverkan med föreningar 

Det är inom Sjöhistoriska museets varumärke som Varvs-, 
Fartygs- och Fyrforum arrangeras. Tyvärr har dessa 
nätverksträffar i år ställts in på grund av coronapandemin. 
De digitala lösningar som SMTM kunnat erbjuda fung-
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erar inte för alla ideella organisationer, något som dock 
kommer förändras till kommande år. Ett exempel på vad 
som gjorts för att belysa de negativa konsekvenser som 
coronapandemin fått för landets k-märkta fartyg, är en 
enkät som SMTM sände ut under hösten 2020. Resultatet 
kommer presenteras under 2021. 

 
 

 

 

 

 

 Genom anpassningar kunde Sjöhistoriska museet även detta år arrangera seglarskola i Djurgårdsbrunnskanalen. Barn mellan 
8 och 14 år fick lära sig seglingens grunder av museets erfarna instruktörer. 

Järnvägsmuseum samverkar löpande i praktiska for-
donsfrågor med flera järnvägsmuseiföreningar. I samband 
med att Järnvägsmuseet fått dispens av Arbetsmiljöverket 
från AFS 2017:3 angående certifierad ångpanne-instruk-
tör har information delgivits järnvägshistoriska föreningar 
för att underlätta motsvarande processer som de måste 
sköta på egen hand. Museets gallring av skrymmande re-
servdelar, har gett möjligheten att förse ideella föreningar 
med material, och i några fall några fordon. Särskilt kan 
nämnas en restaurangvagn som nu finns hos Föreningen 
Nässjö Järnvägsmuseum. Ett samarbetsavtal avseende 
skötsel av minitågsbanan i Gävle har upprättats med 
Stockholms 7 3/4-sällskap. Coronarestriktionerna har 
dock inneburit att de järnvägshistoriska dagarna ställts in. 

3.5 Vänföreningar och samverkan i 
museiverksamheten 

Vid Marinmuseum finns samarbeten med exempelvis 
Marinmusei Vänner, robotbåten HMS Västerviks vänför-
ening, Föreningen T 38 Vänner, Föreningen Carlskrona 
båteskader och Ubåtsklubben Hajen. Tack vare dessa 
samarbeten brukar museet kunna erbjuda besökarna 
bland annat kunniga visningar av före detta anställda 
inom Marinens olika områden. Till följd av pandemin har 
samtliga föreningar dock tvingats minimera sin verk-
samhet. Någon publik verksamhet har därför tyvärr inte 
kunnat bedrivas. 

Inom ramen för Sjöhistoriska museets verksamhet finns 
flera ideella föreningar och nätverk.  Föreningen Sveriges 
Sjöfartsmuseums vänner i Stockholm, FSSS, bildades 
1913 och var initiativtagare till byggandet av Sjöhistoriska 
museet och är än i dag en viktig partner och bidragsgivare 
till museets verksamhet. Under året har föreningen bland 
annat bidragit till reparationer och underhållsarbeten av 
museifartyget isbrytaren Sankt Erik (mer om detta under 
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avsnitt 4.1), tillkomsten av utställningen Samlarna på 
museet, om samlandets drivkrafter. Ett urval av tavlor 
har kunnat konserveras och intervju- och filmmaterial ur 
samlingarna har digitaliserats. Dessutom har föreningen 
möjliggjort att erbjuda Seglarskolan till fler deltagare 
genom extra öppethållande. För föreningens medlemmar 
gjordes en ny typ av visningar bakom kulisserna – i form 
av film där medarbetare presenterade olika verksamhets-
områden. Ett viktigt återkommande bidrag till verksam-
heten är även Sjöhistorisk årsbok som bekostas av FSSS. 
I år hade den titeln Marinmålarna – Havet, skeppet och 
sjömannen i konsten – från Jacob Hägg till Lars Lerin. 
Sjöhistoriska har också samarbetat med volontärer från 
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, gällande öppethål-
lande och visning av båtsamlingen på Rindö. 

För Vasamuseets del sker samverkan med Vasamuseets 
vänner och stiftelsen Vasa Rediviva. Museet har regel-
bundet under året rapporterat till de två föreningarna om 
museet och myndighetens situation med anledning av 
coronapandemin.  För att stödja museet har bland annat 
en insamling startats där privatpersoner har möjlighet att 
ge ekonomiska bidrag till Vasamuseets vänners stödfond 
för Vasamuseet. Vasamuseets vänner har under året även 
givit ett bidrag till programverksamheten. Tack vare det 
bidraget var det möjligt för museet att bedriva program-
verksamhet under året trots museets ansträngda budget. 

Genom Järnvägsmusei vänner har löpande renoverings-
arbeten utförts på fyra av Järnvägsmuseets fordon i Gävle 
och Ängelholm. Medlemmar i föreningen sköter också 
kontinuerligt museetsmodelljärnväg i Gävle – så även när 
museet hållit stängt. Vänner har finansierat och tagit re-
daktionellt ansvar för Järnvägsmuseets årsbok, SPÅR, samt 
informerat om museet och järnvägshistoria genom fyra 
nummer av den egna tidskriften Sidospår. Vänföreningen 
har som tidigare svarat för det digitala 
chatt-forumet Järnvägshistoriskt forum 
som kommit till regelbunden användning 
i museets kunskapsuppbyggnad. 

Vad gäller de civilflyghistoriska sam-

lingarna på Arlanda så har myndigheten 
ett samarbetsavtal med Arlanda flygsam-
lingars vänner. Föreningen bidrar med 
underhållsarbete samt håller flygsam-
lingen öppen för besökare. Under 2020 
gjorde dock pandemirestriktionerna att 
öppethållandet blev betydligt mindre 
än vanligt, fram till mars månad hade 
man trots allt 1 300 besökare. Vad gäller 
den Väghistoriska samlingen i 

Kjula så har vi samverkat med ett antal föreningar, bland 
annat Munktellmuseet i Eskilstuna. Det har handlat om 
kunskaps-och erfarenhetsutbyte. 

Inom ramarna för Vrak – Museum of wrecks har 
myndigheten även inlett ett fördjupat samarbete med 
flera myndigheter kring frågan om plundring av kultur-
arvet på Östersjöns botten. En gemensam workshop har 
anordnats tillsammans med Riksantikvarieämbetet och 
flera vrak har besiktigats med polisens nationella ope-
rativa avdelning (NOA), Sjöpolisen och Kustbevakning-
en.  Även samarbetet med Jernkontoret, den svenska 
stålindustrins branschorganisation, kring det så kallade 
Osmundvraket har fortsatt. I projektet ingår även fors-
kare från KTH och Stockholms universitet. Analyser av 
fartygets unikt stora last av osmundjärn har inletts och 
vraket har 3D-dokumenterats. 

3.6 Historiska transportmedel 

Myndigheten har deltagit i diskussionerna som det Trans-
porthistoriska nätverket hållit under året. I detta nätverk 
ingår bland annat de paraplyorganisationer som finns för 
motorfordon, flyg, fartyg och båtar, järnvägsfordon och 
hästdragna vagnar. Under året har myndigheten även 
bistått Riksantikvarieämbetet i deras regeringsuppdrag 
kring det rörliga kulturarvet. Planer på fysiska seminarier 
har dock fått skjutas på framtiden på grund av corona-
pandemin. SMTM har efter diskussion med både Statens 
försvarshistoriska museer och Riksantikvarieämbetet 
besvarat en remiss från Transportstyrelsen angående 
kulturhistorisk märkning av flygfarkoster, besläktad med 
SMTM:s k-märkning av fartyg och fritidsbåtar. 

Det finns många järnvägsentusiaster i landet – och i världen. Järnvägsmusei 
vänner är en stödförening till Järrnvägsmuseet, här hjälper medlemmar i 
Ängelholm till att restaurera ett lok. 
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 4. Kulturhistoriskt värdefulla
fartyg och fordon

UR SMTM:S  IN STRUK T I O N:  

Myndigheten ska särskilt verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt 

värdefulla fartyg, järnvägsfordon och andra fordonstyper som omfattas av myndighetens 

verksamhetsområde. 

Beskrivning 
För att människor ska kunna uppleva och färdas på äldre fartyg 
och fordon så måste de inte bara bevaras utan även brukas. 
SMTM bevarar och brukar egna fartyg och båtar vid Marinmuse-
um i Karlskrona och vid Galärvarvet i Stockholm, som är en del 
av Sjöhistoriska museet, och egna järnvägsfordon vid Järnvägs-
museet i Gävle. Myndigheten stödjer även ideella föreningar och 
fartygsägare genom k-märkning av fartyg och fritidsbåtar. Ekono-
miskt stöd fördelas ut för att driva och vårda k-märkta fartyg. 

Analys och bedömning 
De speciella förhållanden som rått under 2020 för att minska 
smittspridning har påverkat brukandet av fartyg och fordon ne-
gativt. Delar av museiverksamheten har under delar av året varit 
stängd, vilket påverkar till exempel antalet besökare som kunnat 
ta del av SMTM:s egna fartyg och båtar. På Marinmuseum i 
Karlskrona har man tagit emot besökare under andra förutsätt-
ningar än de vanliga. Verksamheten på museifartygspiren på 
Galärvarvet i Stockholm har hållits helt stängd för besökare. Drif-
ten för järnvägsfordon vid Järnvägsmuseet i Gävle har påverkats 
negativt främst av de besparingar som SMTM genomfört under 
året. Det ekonomiska stöd som vanligtvis fördelas till k-märkta 

fartyg drogs helt in på grund av myndighetens besparingar. 
Myndighetens fartyg har stora underhållsbehov. Under året har 

arbetet att komplettera bevarandeplanerna för fartygen fortsatt. 
SMTM har under året skaffat nödvändig kompetens i form av en 
fartygsspecialist som behövs för att ta fram dessa planer – ett 
arbete som därmed underlättas. 

SMTM bedömer att det arbete som görs inom myndigheten 
för att bruka och bevara kulturhistoriskt värdefulla fartyg och 
fordon har försämrats under året. De ekonomiska neddragningar 
som gjorts inom SMTM har påverkat arbetet negativt. Vad gäller 
våra egna museitåg så blev tillgängligheten minimal när all trafik 
under vår-, sommar- och höstsäsong ställdes in. Lyckligtvis har 
SMTM kunnat samarbeta med järnvägshistoriska föreningar på 
andra sätt. På Galärvarvet i Stockholm hölls museifartygspiren 
stängd under hela året. Vad gäller det stora flytande kulturarv 
som ägs och brukas av ideella aktörer, rederier och privatperso-
ner så har 2020 varit ett dåligt år i många avseenden. Det far-
tygsstöd som SMTM fördelat i många år drogs för första gången 
sedan det infördes 1991 helt in. Museifartygen i Karlskrona kan 
i år ses som det lysande undantaget, då antalet besökare är det 
samma som tidigare år. SMTM tolkar de höga besökssiffrorna 
både som att besökarna i högre grad valde att besöka utemiljöer 
och uppskattade att detta kunde genomföras på ett säkert sätt. 

 ·  · 
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                       Järnvägsmuseet har försett ett av sina ånglok, tillverkat 1919, med ett automatiskt säkerhetssystem. Det är Nordens första ånglok med ATC, 
Automatic Train Control, som nu kan köra på hela det svenska järnvägsnätet. 

Kvalitetsbedömning 
För fartyg och järnvägsfordon som myndigheten själv bevarar 
används som kvalitetsmått att det ska finnas en bevarandeplan. 
Målet är att samtliga fartyg och järnvägsfordon ska ha en anti-
kvarisk bevarandeplan. 

För isbrytaren Sankt Erik finns idag en antikvarisk bevaran-
deplan, men inte för de andra museifartygen. SMTM har dock 
under året rekryterat en fartygsspecialist för bland annat att just 
ta fram bevarandeplaner för fartygen. För samtliga fartyg finns 
redan en dockningsplan som anger hur ofta de behöver tas in för 
underhåll på varv. 

För järnvägsfordonen finns bevarandeplaner för 163 av de 
232 fordon som ingår i Järnvägsmuseets samling. Järnvägsmu-
seet förvaltar fler fordon än de som ingår i samlingen, men de 
används som trafikfordon eller reservdelsfordon och behöver 
därför inga bevarandeplaner. 

För arbetet med k-märkning av fartyg, som sker inom ramen 
för Sjöhistoriska museet, används antalet k-märkta fartyg som 
kvalitetsmått. Målet är att antalet fartyg ska vara minst 140. 
Målnivån är satt utifrån kunskap om hur många fartyg i landet 
som kan komma ifråga för k-märkning, som bygger på fartygs-
register och SMTM:s omvärldsbevakning. Målnivån kan därför 
ändras i takt med att antalet fartyg som uppfyller kriterierna 

ökar, till exempel att det finns allt fler fartyg som är minst 50 år 
gamla. Vid 2020 års utgång fanns 147 k-märkta fartyg varav 2 
tillkom under året. För arbetet med k-märkning av fritidsbåtar 
används i stället antal nya k-märkningar under året som kvali-
tetsmått. Målet är att minst fem nya k-märkningar ska beviljas. 
Att nya ansökningar skickas in och beviljas visar på att det finns 
ett stort allmänt intresse för bevarande. 
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4.1 Museifartyg 

Vid Marinmuseum finns tre större museifartyg och tio 
seglande barkar, dock har endast tre av barkarna varit 
sjösatta i år. Anledningen till detta kan kopplas till effek-
ter av coronapandemin och de uppsägningar som SMTM 
tvingats genomföra under året. Under sommaren kunde 
museet hålla museifartygen öppna under iakttagande av 
Folkhälsomyndighetens anvisningar. Under tiden Marin-
museum hade öppet på fartygen, mellan 24 juni och 31 
augusti, var besökstalen i samma nivå som 2019. Museet 
genomförde inga visningar och begränsade tillgänglighe-
ten för att undvika trängsel. 

Minsveparen HMS Bremön och robotbåten Västervik har 
båda fått sina skrov undersökta. För båda fartygen gäller att 
de i närtid behöver gå på varv för underhåll. På fullriggaren 
Jarramas har arbete med att återställa interiören fortsatt. 

Museipiren vid Galärvarvet i Stockholm, som är en del 
av Sjöhistoriska museet, hölls stängd för publik under 
hela året. Underhållsarbetet har däremot fortgått under 
2020. Sedan november 2019 låg isbrytaren Sankt Erik på 
Stockholms Reparationsvarv för omfattande byte och re-
parationer av skrovets bordläggningsplåtar. Arbetet avslu-
tades i början av mars. Totalt byttes ca 130 kvadratmeter 
bordläggningsplåt till följd av stora korrosionsskador och 
dessutom reparerades 37 avrostade spant. Kostnaderna 
för varvsarbetet betalades till drygt hälften av Sjöhistoris-
ka museets vänförening FSSS. 

Fyrskeppet Finngrundet, ångslup Nr 45 och räddnings-
kryssaren Bernhard Ingelsson har även de fått sedvanligt 
underhåll. Ångslup 45 vinterförvaras på land. 

Myndigheten har fem fartyg med aktiva så kallade 
bareboat charter-avtal, där SMTM äger fartygen men 
certifiering, underhåll och drift sker i regi av ideella fören-
ingar med ett specifikt intresse och unika kunskaper om 
fartygstypen. Detta samarbete gör att fartygen kan hållas 
tillgängliga för allmänheten och möjliggör en kulturhis-
torisk verksamhet med bland annat passagerartrafik som 
inte skulle kunna genomföras utan föreningssamarbetena. 
Ett nytt bareboat charter-avtal har under året upprättats 
avseende motortorpedbåten T 46. Detta fartyg har 2020 
skänkts till SMTM av H.M. Konungen. De andra fartygen 
med bareboat-charter-avtal är Minsveparen M20, Robot-
båten Ystad, vedettbåten Jägaren, motortorpedbåtarna 
T38 och T46. Det finns också tre bareboat charter-avtal 
som aktiveras vid behov, men detta har inte skett under 
2020. Dessutom finns ett samarbetsavtal mellan Sjöhisto-
riska museet och Heleneborgs Båtklubb (Stockholm) rö-
rande vård och underhåll av motorbåten Plurr från 1905. 

Marinmuseums personal passade på att städa museifartyget 
HMS Bremön (55). Under sommaren fick besökare kliva ombord 
och veta mer om minsveparens historia under och efter 
andra världskriget. 

Vad gäller verksamheten under året så har motortorped-
båtarna T38 i Karlskrona och T46 på Gålö i Stockholm 
avstått från att sjösätta fartygen på grund av coronapan-
demin. Istället har man satsat på underhålls- och repara-
tionsarbeten. Robotbåten Ystad har kört corona-anpassa-
de turer under sensommar och tidig höst. Därutöver har 
även en del större reparationsarbeten avseende motorerna 
gjorts under året. Patrullbåten Jägaren har nu fått den 
nödvändiga klassningen från Transportstyrelsen, vilket 
innebär att man från och med nu får möjlighet att ta pas-
sagerare ut på körningar. Under året har man sysslat med 
underhållsarbeten. Minsveparen M20 har under året varit 
sjösatt och bedrivit en del trafik. Till sommaren tog man i 
samarbete med SMTM fram en presentationsutställning 
som kan nyttjas på de platser man besöker. 

Tabell 20 Museifartyg 

År 2020 2019 2018 

Antal besökare 
Bremön 48 838 50 745 43 889 

Antal besökare 
Västervik 24 441 32 413 28 725 

Antal besökare 
Jarramas 36 302 42 840 47 519 

Antal besökare på 
museifartygspiren vid 
Galärvarvet 0 50 043 52 676 

Not: Galärvarvet hölls stängt sommaren 2020 på grund av de bespa-
ringar som SMTM gjorde till följd av coronapandemin. 
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4.2 Museitåg 

Planen för 2020 var vid årets ingång att genomföra tåg-
körningar i samma omfattning som föregående år. Men 
SMTM:s besparingar och pandemirestriktioner innebar 
att endast en resa, en chartrad tur, kom att genomföras.  

När tågtrafiken inte har kunnat genomföras har 
Järnvägsmuseet i stället kunnat låna ut personal till 
Trafikverket för besiktning av deras nattågsflotta, vilket 
har bidragit till att stärka SMTM:s intäkter med ca 1,5 
miljoner kronor. Därutöver har personalen har passat på 
att städa bland hjul och boggier i fordonsmagasinet samt 
i verkstäderna. 

Visst fordonsunderhåll hann slutföras innan corona-
pandemin då budgeten fick skäras ner, och sammantaget 
har museet kunnat genomföra flera nödvändiga reparatio-
ner. På ånglok B 1429 har byggnation av s.k. ATC (auto-
matiskt tågstopp) gjorts, en viktig säkerhetsanpassning 
för att kunna köra ånglok på de allmänna järnvägarna. 
Genom Järnvägsmuseets vänförening har löpande renove-
ringsarbeten utförts på fyra fordon i Gävle och Ängelholm, 
ett ånglok, ett diesellok och två personvagnar. 

Myndigheten har även skrotat fordon, som inte är acce-
derade i samlingen, samt anskaffat av nya fordon. Exem-
pelvis SJ: s första snabbtåg X5 221, ett elmotorvagnståg. 

Tabell 21 Tågtrafik 

År 2020 2019 2018 

Antal trafikdagar 3 72 62 

Antal trafikuppdrag 3 27 22 

Antal fordon i trafik 7 49 42 

Antal resenärer 150 16 311 10 560 

4.3 Andra fordonstyper 

Vad gäller de civilflyghistoriska samlingarna så utför Arlan-
da flygsamlingars vänner ett visst kontinuerligt underhåll 
av flygfarkoster i samlingen. Arbetet fortgår med bland 
annat renoveringen av en Albatross med dukning av över- 
och undervingar samt av Siebel Nord med renovering av 
motor och tillverkning av nytt höjdroder. 

Vid Väghistoriska samlingen i Kjula har renoveringen 
av en Volvo N88-lastbil från 1973 slutförts under året. 
Lastbilen är därmed i fullt körbart skick och kan användas 
i framtida verksamhet. 

4.4 K-märkning av yrkesfartyg 
och fritidsbåtar 

Myndigheten har sedan 2001, via Sjöhistoriska museet, 
k-märkt yrkesfartyg och sedan 2009 även fritidsbåtar.
Systemet bygger på frivillighet, där fartygs- eller båtäga-
ren själv ansöker om att få sitt fartyg eller sin båt k-märkt.
Genom k-märkningen uppmärksammas både ideellt
arbete och kulturhistoriskt engagemang hos föreningar,
enskilda och företag och man uppmuntrar till fartygens
vård och fortsatta användning. K-märkningen syftar till
att skapa ett ökat intresse för att bevara historiska fartyg
som delar av kulturarvet. Till exempel bidrar positiv medi-
al uppmärksamhet kring utmärkelsen till opinionsbild-
ning för fartygsbevarande. Det finns k-märkta fartyg och
fritidsbåtar från Skåne till Norrbotten. En lista över samt-
liga k-märkta fartyg och fritidsbåtar finns på Sjöhistoriska
museets webbplats. För att ett fartyg ska beviljas k-märk-
ning måste det vara äldre än 50 år eller av en sådan ålder
att man kan anlägga ett kulturhistoriskt perspektiv på

ÅRSREDOVISNING 2020  ·  STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER ·  43 



fartyget. Det ska vara byggt i Sverige eller gått i trafik  
varaktigt under svensk flagg eller vara av mycket stor  
vikt vid främjandet av kunskapen om sjöfartshistorien i  
svenska farvatten.  

 

 

 

 

  
 

 

-
-

Vinö är en däckad klinkbyggd båt med tändkulemotor, som 
SMTM k märkte 2020. Vinö är byggd 1950 på bröderna 
Kellgrens båtbyggeri på Vinö mellan Västervik och Oskars 
hamn. En typ av bruksbåt som var vanlig vid drivgarnsfiske i 
Östersjön och transporter i skärgården. 

Under 2020 inkom fem ansökningar om k-märkning av 
fartyg, varav två beviljades. Fartygen var dels den klink-
byggda fiskebåten Vinö från 1950, dels taxibåten Diana 
från 1964. En tidigare k-märkning har strukits under året 
eftersom fartyget förlist och sedan huggits upp. Totalt 
finns nu 147 k-märkta fartyg. För att en fritidsbåt ska 
beviljas k-märkning ska den uppfylla en rad kriterier som 
att vara byggd före 1965 eller av särskilt stort kulturhis-
toriskt värde, vara i original och ha en väldokumenterad 
historik. Renoveringar ska vara varsamt och kompetent 
utförda. Under året har 10 ansökningar om k-märkning 
av fritidsbåtar bedömts, varav 9 beviljades. Totalt finns 
därmed 164 k-märkta fritidsbåtar. 

4.5 T-klassning av äldre fartyg 

För att ha äldre fartyg i trafik med bibehållen sjösäkerhet 
krävs ofta speciella lösningar som tar hänsyn till farty-
gens historiska särart. Genom traditionsfartygsklassning, 
t-klassning, kan kulturhistoriskt värdefulla fartyg medges
undantag från vissa avgifter och gällande bestämmelser
och får då ett nationellt certifikat som ger möjlighet att
segla även internationellt. En ansökan om t-klassning
skickas till Sjöhistoriska museet som ger ett utlåtande om
fartygets kulturhistoriska värde, därefter beslutar Trans-
portstyrelsen i frågan. Under 2020 lämnades inga ansök-
ningar om T-klassning in och därför utfärdades heller inte
några utlåtanden om t-klassning till Transportstyrelsen.

Tabell 22 K-märkning av fartyg 

År 2020 2019 2018 

Antal k-märkta fartyg 147 146 145 

Behandlade ansök-
ningar om k-märkning 
av fartyg 4 6 13 

Tabell 23 K-märkning av fritidsbåtar 

År 2020 2019 2018 

Antal k-märkta fritids-
båtar totalt 164 155 143 

Behandlade ansök-
ningar om k-märkning 
av fritidsbåtar 10 17 9 

4.6 Fartygsstöd – bidrag till 
kulturhistoriskt värdefulla fartyg 

SMTM beviljar normalt fartygsstöd för renovering av 
k-märkta fartyg. På grund av myndighetens kraftiga ned-
skärningar 2020 delades inget fartygsstöd ut under året.
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5. Ökad kunskap
UR SMTM:S  IN STRUK T I O N:  

Myndigheten ska särskilt verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt 

värdefulla fartyg, järnvägsfordon och andra fordonstyper som omfattas av myndighetens 

verksamhetsområde. 

Beskrivning 
Myndigheten skapar ny kunskap genom forskningsarbete och 
vetenskaplig publicering. Detta sker främst genom tre olika verk-
samheter; arbetet med forskningsprojekt, samarbetet kring 
CEMAS – Centrum för maritima studier samt det marinarkeolo-
giska kunskapsarbetet. Myndigheten förmedlar också kunskap 
genom populärvetenskaplig verksamhet som publikationer, 
föredrag, i utställningar med mera. 

Analys och bedömning 
SMTM bedömer att insatserna under året har varit goda både för 
att öka kunskapen och höja kvaliteten i forskningen. Det stora 
forskningsprogrammet Den glömda flottan, Sveriges ”blåa” kul-
turarv c:a 1450-1850, som SMTM och Stockholms universitet 
ska driva i samverkan inom ramen för CEMAS – centrum för ma-
ritima studier, beviljades under året finansiering från Riksban-
kens jubileumsfond i hård konkurrens med andra program. Detta 
är glädjande för forskningsarbetets omfattning, men också en 
tydlig kvalitetsmarkör för det arbete som under många år byggts 
upp kring CEMAS. Att ta fram forskningsprogram är viktigt för 
att ge tydlig inriktning för arbetet, i år har forskningsprogram för 
Järnvägsmuseet beslutats och därmed finns forskningsprogram 
framtagna för alla myndighetens fyra museer. Myndigheten har 
under året ökat både antalet forskningsprojekt som vi deltar i 
och antalet producerade vetenskapliga publikationer. Coronapan-
demins påverkan på området Ökad kunskap har bestått i att den 
försvårat det praktiska arbetet i flera projekt vilket kan få lång-
siktiga konsekvenser för deras färdigställande. Vikariat för två av 
myndighetens forskare har inte tillsats och planerade seminarier 
och konferenser har fått ställas in. 

Kvalitetsbedömning 
Myndigheten bedömer att god kvalitet i verksamheten uppnås 
om medarbetarna deltar i minst åtta forskningsprojekt samt 
producerar minst fem vetenskapliga publikationer i genomsnitt 
över åren. Myndigheten har under året deltagit i elva forsk-
ningsprojekt. Antalet har, som framgår av tabell 23, ökat under 
de senaste åren och att projektet Den glömda flottan, Sveriges 
”blåa” kulturarv c:a 1450-1850 erhöll finansiering under året 
kommer att avsevärt utöka verksamheten eftersom det är av 
betydligt större omfattning än vad projekten normalt är. Under 
2020 har myndigheten producerat sex vetenskapliga publikatio-
ner, vilket ligger något över det förväntade och dessutom är en 
av publikationerna en licentiatavhandling. Förutom ovanstående 
är ett kvalitetsmått att vi ska producera åtminstone två populär-
vetenskapliga publikationer. Under 2020 publicerades tre vilket 
är god måluppfyllelse. 

Tabell 24 Förmedla och skapa ny forskning 

 

2020 2019 2018 

Förmedla forskning 

Populärvetenskapliga 
publikationer 3 2 3 

Skapa ny kunskap 

Forskningsprojekt 11 10 9 

Vetenskapliga 
publikationer 6 2 0 

· 



5.1 Publikationer, forsknings-
program och övergripande frågor 

Tre populärvetenskapliga böcker har publicerats under 
året. Den första är Järnvägsmuseets årsbok Spår med ett 
antal artiklar om järnvägshistoriska ämnen. Den andra är 
boken Skulpturerna på Vasa, en berättelse om makt, ut-
given av Vasamuseet. Boken åtföljer den nya utställningen 
Vasa på nära håll och innehåller fördjupande texter om 
skeppets skulpturer ur olika perspektiv. Den tredje boken 
är Marinmuseums årsbok, med titeln Skeppsbyggaren 
Fredrik Henrik af Chapman, myt och verklighet. Boken 
är ett samarbete med Marinmuseivänner och ger olika 
perspektiv på den berömde skeppsbyggaren Chapman. 

De sex vetenskapliga publikationerna består av  fem 
artiklar samt Anna Lindgrens licentiatavhandling Plante-
ringar vid järnvägen. Funktion och organisation under 
stambanornas första tid. Boken är ett delresultat av 
arbetet inom projektet Järnvägens gröna kulturarv (se 
nedan) och handlar om planteringar vid de första stamba-
norna i Sverige mellan åren 1855–1875. När järnvägar för 
persontrafik började byggas i mitten av 1800-talet innebar 
de en stor förändring av samhället, landskapet och männ-
iskors vardagsliv. Inom det nya stora tekniska systemet 
användes planteringar för olika funktioner – till prydnad, 
nytta och skydd. Undersökningen tar sin utgångspunkt 
från fyra exempel – Alingsås, Eslöv, Stockholms södra sta-
tion och Hallsberg. Planteringar vid järnvägen sätts också 
i sammanhang genom en utblick till den internationella 
händelseutvecklingen och samtidens syn på naturen, park 
och trädgård. 

Ett forskningsprogram för Järnvägsmuseet har tagits 
fram under året. Som särskilt viktiga teman för kunskaps-
arbete anges i programmet föremåls- och fordonssamling-
arna, järnvägen i samhället, yrken och organisation, svåra 
kulturarv samt den tekniska utvecklingen. 

Myndigheten deltar i Centralmuseernas forskningsnät-
verk och Centralmuseernas forskargrupp samt även i nät-
verket Sjöstjärnan där statliga myndigheter som arbetar 
med maritima frågor samverkar. 
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I licentiatuppsatsen Planteringar vid järnvägen undersöker 
forskningssamordnare Anna Lindgren planteringar vid  
de första stambanorna i Sverige mellan åren 1855–1875.  
Planteringar användes för olika funktioner – till prydnad, 
nytta och skydd.

5.2 Forskningsprojekt 

SMTM arbetar för närvarande med elva forskningspro-
jekt. Samtliga utom två är projekt som startats under 
tidigare år. Inga projekt har avslutats under året. 

Ett nytt projekt, som beviljades finansiering av Riks-
antikvarieämbetet i december, är Vasas dräkter: Från 
fragment till klädesplagg. Projektet kommer med ut-
gångspunkt i studier av bevarade fragment att undersöka 
hur kläderna på skeppet Vasa från 1628 såg ut och hur de 
tillverkats och fortsätter arbetet utifrån det nedan nämnda 
projektet om Kläder och skor. Genom att rekonstruera 
plaggen och sätta dem i relation till fynden av mänskli-
ga kvarlevor och personliga tillhörigheter kommer även 
kunskap om klädernas bruk och betydelse ombord att 
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skapas. I kombination med studier av relevanta historiska 
källor ska projektet lägga grunden för vidare forskning 
om dräktbruket i 1600-talets samhälle. Projektet ska pågå 
2021–2024. 

Projektet Osmundskeppet och Östersjön som järn-
marknad utgår ifrån det så kallade Osmundvraket från 
1500-talet, som ligger i Stockholms skärgård och bedrivs 
i samarbete med Jernkontoret. Projektet startade under 
2019 och ska undersöka det mycket välbevarade vraket 
och dess last av så kallat osmundjärn. Under året har 
kompletterande marinarkeologiska undersökningar gjorts 
på platsen och ett mera specifikt program för samverkan 
med Jernkontoret tagits fram. 

I januari 2020 sökte SMTM i samverkan med Stock-
holms universitet och inom ramen för samarbetet inom 
CEMAS medel från Riksbankens jubileumsfond för ett 
större forskningsprogram, Den glömda flottan, Sveriges 
”blåa” kulturarv c:a 1450–1850. Programmet beviljades 
finansiering i december, är tvärvetenskapligt, löper över 
sex år 2021-2026 och inbegriper historiker, arkeolo-
ger och etnologer. Det handlar om och ska belysa olika 
aspekter av den seglande svenska träflottans historia med 

fokus på dess fartyg och i synnerhet de många fartyg som 
bevarats som skeppsvrak. Det inbegriper en marinarke-
ologisk modul som SMTM ska ansvara för, där ett större 
antal vrak kommer att kunna undersökas arkeologiskt. 
Inom programmet kommer förutom den marinarkeologis-
ka modulen ett tiotal forskare att genomföra sub-projekt 
om olika aspekter av det övergripande sammanhanget. 
Projektet erhöll totalt 34 miljoner kronor i anslag, varav 
en stor del kommer att finansiera forskningsverksamhet 
inom ramen för SMTM. 

Projektet Flyktens materialitet handlar om flykten över 
Östersjön från Baltikum till Sverige under andra världs-
kriget, är knutet till Sjöhistoriska museet och genomförs 
också i samarbete med CEMAS. Forskningsmedel har 
beviljats för tre år från Riksantikvarieämbetet. Projektet 
arbetar med dokumentation av materiella spår av flykten, 
som föremål och båtar och ett större material av doku-
mentationer insamlades under 2020. 

Projektet Kläder och skor från det svenska örlogsskep-
pet Vasa är ett infrastrukturprojekt 2020–2022 i samar-
bete med Uppsala universitet och finansierat av Riks-
bankens jubileumsfond, som syftar till att dokumentera, 

Dräkt- och textilhistoriker Anna Silweruv berättar om forskningen kring Vasamuseets stora samling av vanliga människors kläder 
och skor från 1600-talet. Filmen Bakom kulisserna finns tillgänglig för besökare via vår webbplats.
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analysera och beforska alla textil- och läderföremål från 
Vasa som kommer från klädedräkter. Materialet från Vasa 
är sannolikt den största bevarade samlingen av klädedräkt 
från människor i de bredare samhällsskikten från denna 
tid från ett och samma historiska sammanhang. Under 
året har en omfattande dokumentation genomförts, trots 
att takten fått minska något på grund av svårigheter i och 
med coronapandemin. 

Vasamuseet driver även satsningen Hitta Vasas ka-
noner som syftar till att hitta Vasas försvunna kanoner. 
Endast tre av de ursprungligen 64 kanonerna finns i dag 
på museet. Satsningen består av tre fristående projekt; 
dykningar på Vasas förlisningsplats, arkivforskning och 
medborgarforskning. Dykningsprojektet drivs av SMTM 
men under 2020 genomfördes inga nya undersökningar 
vid förlisningsplatsen. Föreningen Vasamuseets vänner 
ansvarar för arkivforskningsprojektet men driver det i 
samarbete med SMTM. Under året har en projektplan 
tagits fram för arbetet med medborgarforskning som För-
eningen Vetenskap & Allmänhet ansvarar för inom sam-
arbetet. Nederländernas, Storbritanniens och Danmarks 
ambassader deltar även aktivt i denna satsning. 

Kajutanprojektet syftar till att rekonstruera hur 
kajutorna i skeppet Vasas akter såg ut och har gjorts i 
samarbete med Uppsala universitet. Totalt har ca 2 000 
föremål dokumenterats i projektet och underlag till en 
digital rekonstruktion skapats. Endast skrivandet av en 
avslutande rapport återstår av arbetet, men detta har 
tyvärr försenats under året på grund av den pågående 
coronapandemin. Vasamuseet samarbetar även i ett 
projekt om skeppet Solen som drivs av National Maritime 
Museum (Narodowe Muzeum Morskie) i Polen. Under 
året har möten skett för att förbereda publicering. 

Forskare på Vasamuseet har samarbetat i projektet 
Gendered interpretations med Victoria and Albert Mu-
seum i London, Lunds universitet, University of Plymoth 
och University of Western Australia. Projektets syfte var 
att anlägga ett genusperspektiv i tolkningen av föremål ur 
de båda museernas samlingar och sedan tillämpa de nya 
rönen i publik verksamhet. Under året har det övergripan-
de projektsamarbetet formellt avslutats, fast för Vasamu-
seets del återstår arbete med publicering av resultaten, 
vilket beräknas kunna ske under 2021. 

Projektet Järnvägens gröna kulturarv vid Järnvägs-
museet är ett doktorandprojekt i samarbete med Göte-
borgs universitet och Trafikverket, som även finansierar 
projektet. När järnvägarna började anläggas i Sverige vid 
mitten av 1800-talet var planteringar till prydnad, nytta 
och skydd och en del i det nya transportsystemet. Syftet 

med forskningsprojektet är att ge en bild av plante-
ringsverksamheten inom det statliga järnvägssystemet 
åren 1858–1973 utifrån samtida arkivmaterial. Under 
året har framförallt en licentiatavhandling publicerats 
inom projektet (se ovan) samt arbetet inom nya faser av 
projektet påbörjats. 

Projektet Färg som material bedrivs med utgångspunkt 
i restaureringsverksamheten på Järnvägsmuseet och i 
samarbete med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs 
universitet, Station Ormaryd AB och Trafikverket. Syftet 
med projektet är att genom tvärvetenskapligt arbete återta 
historisk kunskap som fallit i glömska kring de färgsystem 
som användes för järnvägens miljöer ca 1858–1973. 

5.3 CEMAS – Centrum för 
maritima studier 

CEMAS är en gemensam och samfinansierad satsning av 
SMTM och Stockholms universitet. Samarbetet syftar till 
att skapa forskning och utbildning inom maritim historia, 
etnologi och arkeologi. Pågående forskningsprojekt är 
bland annat ovan nämnda Den glömda flottan, Sveriges 
”blåa” kulturarv c:a 1450–1850 och Flyktens materiali-
tet, ett projekt om skandinaviska resenärer till sjöss under 
perioden 1650–1810 och ett projekt om askspridning till 
sjöss. För att lyfta fram den maritima forskningen arrang-
erar SMTM tillsammans med CEMAS Maritima semina-
rier som är öppna för alla men vänder sig till en maritimt 
specialintresserad publik. 

Under 2020 hölls 14 seminarier som totalt lockade ett 
stort antal besökare. Seminarierna hölls digitalt, via verk-
tyget Zoom med inbjudan från Stockholms universitet, 
från och med april. Vanligtvis räknar vi antalet besöka-
re till seminarierna, vilket brukar ligga på i snitt ca 25 
deltagare per seminarium, men deltagandet har inte gått 
att mäta på samma sätt i och med det digitala deltagandet. 
Deltagarantalet via nätet har dock varit avsevärt större vid 
flera tillfällen under 2020 och ofta närmare det dubbla 
mot vanligt, vilket får ses som en framgång. Det digitala 
deltagandet har också möjliggjort för deltagare från andra 
platser än Stockholm och Karlskrona att vara med. Under 
2020 har inom CEMAS arbetet fortsatt med den planera-
de nya antologin Angöringar 2, med bidrag av ett större 
antal forskare fortsatt. 

Inom ramen för CEMAS-samarbetet disputerade Mirja 
Arnshav under hösten på avhandlingen De små båtar-
na och den stora flykten, arkeologi i spåren av andra 
världskrigets baltiska flyktingbåtar. Avhandlingen 
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handlar om det sammanhang under andra världskriget 
när mer än 30 000 människor flydde från de ockuperade 
baltiska staterna över Östersjön till Sverige. Spåren av 
dessa dramatiska händelser finns kvar längs nästan hela 
den svenska ostkusten i form av de mer eller mindre väl 
bevarade båtarna från flykten. Avhandlingen beskriver 
en del av dessa båtar och deras öden från flykten fram till 
idag. Utifrån båtarnas vittnesbörd och med stöd av berät-
telser, minnen och arkivuppgifter kompletteras bilden av 
andra världskriget som flyktingkatastrof och hur Sverige 
berördes av händelserna. Studien lämnar ett viktigt bidrag 
till den maritima och kulturarvsvetenskapliga forskningen 
om migration, minnen och materiell kultur. 

   

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

                        
 

Under andra världskriget flydde 30 000 personer från Baltikum över Östersjön i små båtar. Några av dessa lämnades på stränderna 
som tidsdokument. I avhandlingen De små båtarna och den stora flykten uppmärksammar arkeolog och forskningssamordnare 
Mirja Arnshav de oansenliga flyktingbåtarna och deras farliga förflutna. 

5.4 Marinarkeologi 

SMTM bedriver ett omfattande marinarkeologiskt arbete 
med främst arkeologiska uppdrag enligt kulturmiljölagen. 
Uppdragsverksamhetens omfattning beskrivs närmare 
under avsnitt 7.1 Uppdragsarkeologi. Under 2020 publ-
icerades fyra arkeologiska rapporter och sju rapport-PM, 
jämfört med 19 rapporter och fyra rapport-PM föregåen-
de år. Förutom de som skrivs på Länsstyrelsens uppdrag 
skriver SMTM även rapporter efter egna undersökningar. 
Det lägre antalet publicerade rapporter under året jäm-
fört med tidigare beror delvis på ett något lägre upp-
dragstryck under året på grund av coronapandemin, men 
dels också på naturliga fluktuationer i publiceringstakten 
där extra många trycksaker kan råka bli koncentrerade 
till särskilda redovisningsår. 
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Av särskilt intresse under året var de dykningar som 
genomfördes på uppdrag av Karlskrona kommun vid 
Djupasund i Blekinge skärgård. I sundet har under 1700- 
och 1800-talen ett antal äldre örlogsfartyg sänkts för att 
spärra av det, då det är ett av huvudinloppen till Karls-
krona. Örlogsfartygen är relativt väl bevarade och av allt 
att döma rör det sig delvis om historiskt spännande skepp 

med unika historier. Arbetet, som fortsätter under 2021, 
syftade till att kartera lämningarna på platsen samt att 
datera och i förlängningen identifiera de sänkta skeppen. 
Karlskrona kommun avser att i samarbete med Länssty-
relsen i Blekinge län skapa en så kallad dykpark på platsen 
och SMTM:s arbeten var ett led i det arbetet. 

Intresset för Östersjöns vrak och marinarkeologi är stort och Sverige får fler dykparker. Efter en marinarkeologisk undersökning 
gjord av Vrak – Museum of Wrecks planeras nu för en dykpark och turistattraktion i Karlskrona. 
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6. Internationellt och 
interkulturellt utbyte 
och samarbete 

UR SMTM:S  IN STRUK T I O N:  

SMTM bevakar och deltar i internationella samarbeten och utbyten, genom konferenser, 

studiebesök, kommittéer och andra kontakter. Ytterligare internationella samarbeten 

inom forskningsområdet redovisas under avsnitt 5 Ökad kunskap. 

På grund av pandemin har flertalet konferenser och andra in-
ternationella möten ställts in, flyttats eller gjorts om till digitala 
möten. Pandemin har även påverkat de internationella kontakter-
na på så sätt att svar på våra förfrågningar ibland har fördröjts. 
Marinmuseum har varit associerad partner i EU-projekt DUNC 
– Development of Unesco natural and cultural assets, där Karls-
krona kommun är fullvärdig partner. EU-projektet DUNC:s syfte 
är att öka antalet turister och samtidigt stärka det lokala närings-
livet. I projektet ingår fyra världsarv runt södra Östersjön som 
samarbetar för att uppnå en hållbar och växande besöksnäring. 

Till de kontinuerliga samarbetena som funnits under många 
år hör Östersjösamarbetet Baltic Region Heritage Committee 
(BRHC). Här deltar SMTM bland annat i arbetsgruppen för 
kulturarvet under vatten där man under året tagit fram underlag 
inför en kommande bok samt en konferens. Hit hör också IATM 
(International Association of Transport and Communications 
Museums) där museichefen för Järnvägsmuseet deltagit i 
styrelsearbetet, bland annat med planering och genomförande 
av en virtuell konferens, Sustaining our Museum through and 
beyond, Covid19. 

Medarbetare från Vasamuseet har medverkat i ett flertal 
internationella konferenser bland annat inriktade på dataappli-
kationer och naturvetenskaplig forskning inom kulturarvet. Man 
har även ett samarbete avseende ny teknik för stabiliseringen 
av korroderande järn tillsammans med expertis i Frankrike.  En 

medarbetare på Samlingsenheten Vasamuseet ingår i referens-
gruppen för tillbyggnaden av Vikingaskeppsmuseet i Oslo. I be-
varandegruppen för museifartyget Pommern i Mariehamn ingår 
en medarbetare från Kulturarvsenheten. 

Under året har SMTM genom sin nya museiarena som plane-
ras öppnas under 2021 Vrak – Museum of Wrecks, skapat ett 
nätverk med andra museer med maritim eller marinarkeologisk 
inriktning i Östersjöområdet. Institutioner i Estland, Finland, 
Polen, Danmark, Tyskland och Sverige ingår i nätverket. Tack 
vare detta får myndigheten både möjlighet att låna in före-
mål, få tillgång till innehåll och viktig kunskap från nätverkets 
institutioner. Vrak – Museum of Wrecks har också medverkat vid 
utformning av en kurs i marinarkeologisk dokumentations- och 
undersökningsteknik vid Hangö sommaruniversitet i Finland. 

Under våren 2020 inledde SMTM ett samarbete av det 
ovanligare slaget med nederländska myndigheten Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om återlämnande av delar från 
det svenska örlogsfartyget Prinsessan Sophia Albertina. Fartyget, 
som sjösattes i Karlskrona 1764, sjönk vid Haak utanför Ne-
derländerna år 1781 med mer än 400 omkomna örlogssjömän. 
Delar från vraket har bärgats från mitten av 1990-talet och en 
bit in på 2000-talet. De nederländska myndigheternas vill att de 
ca 200 föremålen ska återföras till Sverige. Eftersom ärendet har 
principiell betydelse har det samråtts inom ICMM (International 
Congress of Maritime Museums). 

· 



  

 

 

 

 

 

Marinmuseum har inlett ett samarbete med nederländska myndigheter om ett överlämnande av ca 200 föremål från det svenska 
örlogsfartyget Prinsessan Sophia Albertina. Marinens ritning är utförd 1759 av Gilbert Sheldon och godkänd av kung Adolf Fredrik. 

6.1 Integrationsfrämjande insatser 

På våra museer är mångfaldsarbetet till exempel inom 
museipedagogiken angeläget. Detta sker bland annat 
genom SFI-grupper (svenska för invandrare) där peda-
gogerna och deltagarna använder olika metoder för att 
underlätta lärande och integration. Till exempel används 
rekvisita och dofter till utställningen Svenskt sjöförsvar 
under 500 år på Marinmuseum. I projektet Trappa upp 
som drivs av föreningen Coompanion och som syftar till 
att främja integrering för invandrarkvinnor har deltagar-
na i workshops arbetat med tillbakablickar på Sverige och 
kvinnors roll. På Sjöhistoriska museet har man på grund 
av smittskyddsrekommendationer dessvärre bara kunnat 
ta emot en grupp från SFI i år. 

I båda museernas program- och pedagogiska verksam-
het finns en utvecklingsplan med fokus på mångfald och 
tillgänglighet. 

Vasamuseets integrationsfrämjande samarbeten har i 
de flesta fall fått ställas in till följd av coronapandemin. 
I samarbete med föreningen Kompis Sverige, en ideell 
förening för integration som bland annat samarbetar med 
många kommuner, hann en kvällsvisning genomföras i 
januari. Vasamuseet har under hösten deltagit i två digita-
la språkcaféer med ca 60 deltagare totalt, utspridda över 
Sverige. Vasamuseet tog fram ett nytt SFI-program som 
fanns färdigt i slutet av februari. Programmet kommer att 
användas när de guidade visningarna kommer igång igen. 
Den pedagogiska verksamheten på Vasamuseet arbetar 
enligt en handlingsplan när det gäller profilområdet 
mångfald. Projektet Unga visar Vasa är ett samarbetspro-
jekt där nyanlända elever i olika åldrar från Botkyrka får 
utforska Vasamuseet, de får arbeta praktiskt på olika sätt 
och slutligen ta fram ett eget guidemanus för att kunna 
guida på Vasamuseet. 

52 ·  STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER ·  ÅRSREDOVISNING 2020



 Å  RSREDOV IS  NING 20  20  STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER ·  53    

 

 
 

 
 

7. Avgiftsbelagd verksamhet 
UR SMTM:S  IN STRUK T I O N:  

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 § får den tillhandahålla 

varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt 

verksamhetsområde. 

Beskrivning 
SMTM bedriver marinarkeologisk uppdragsverksamhet vid 
projektering och fysisk planering vid och under vatten. För att 
skapa mervärde till museibesöket finns butiker som säljer varor 
med koppling till museernas verksamhetsområden. Vid sidan av 
museernas ordinarie öppethållande och program för allmänhet-
en erbjuder SMTM bokningsbara program för enskilda grupper 
och uthyrning av lokaler. Det ekonomiska utfallet av butiks- och 
bokningsverksamheterna redovisas i avsnittet Fördelning av kost-
nader och intäkter under inledningen till resultatredovisningen. 

Analys och bedömning 
SMTM bedömer att uppdragsarkeologin bedrivs med god kvali-
tet. SMTM har haft ett jämnt inflöde och utförande av uppdrag 
de senaste åren, ca 15 uppdrag avslutas varje år. 

SMTM:s butiker och bokningsverksamhet har förstås påver-
kats i hög grad av coronapandemin, inte bara under perioderna 
när museerna varit helt stängda utan även under öppethållandet 
då restriktioner varit nödvändiga och antalet besökare varit 
betydligt färre. 

SMTM bedömer att butiksverksamheten fungerar väl. Bu-
tikerna har fortsatt fokus på hållbarhet i val av produkter och 
vid kravställan på varor som upphandlas. Under perioderna när 
museerna varit stängda har det varit möjligt att beställa ett urval 
av varor per telefon eller e-post och få hemskickat. 

SMTM bedömer att bokningsverksamheten har fungerat väl 
även under detta år då verksamheten har krävt extra insatser 
för bokningsservice och smittskyddsanpassningar för de bokade 
grupperna. 
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7.1 Uppdragsarkeologi 

Den marinarkeologiska uppdragsverksamheten bidrar 
till ny kunskap om kulturarvet under vatten och till ökad 
kännedom och bättre förutsättningar för bevarande. Den 
kompetens som medarbetarna därigenom får innebär att 
myndigheten är efterfrågad som expertstöd för maritim 
kulturvård. Vid sidan av den vetenskapliga aspekten resul-
terar uppdragen ofta i stor medial uppmärksamhet för det 
maritima kulturarvet. 

Under 2020 har myndigheten arbetat med 28 arkeolo-
giska uppdragsprojekt, varav 15 har avslutats under året. 
De flesta uppdragen är beslutade av Länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagen. Då SMTM:s marinarkeologer har lagt 
mycket tid under året på att arbeta för SMTM:s nya mu-
seiarena Vrak – Museum of Wrecks har mindre arbetstid 
lagts på uppdragsarkeologi jämfört med tidigare år, men 
då uppdragen har varit av mindre omfattning har antalet 
ändå varit i nivå med tidigare år. 

Tabell 24 Arkeologiska uppdragsprojekt 

 

2020 2019 2018 

Antal avslutade 
projekt under året 15 14 16 

Om uppdragen ger intressanta resultat skriver arkeo-
logerna en rapport som publiceras. Under året har fyra 
rapporter publicerats. Om uppdraget inte ger så intres-
santa, eller mindre omfattande resultat, skrivs endast en 
rapport-PM till Länsstyrelsen som inte publiceras. Under 
året har sju sådana PM sammanställts. Ytterligare redo-
visning om marinarkeologin finns att läsa under avsnitt 
5.4 Marinarkeologi. 

Vraks marinarkeologer utför uppdrag under vattnet, som föreläsare eller experter. Måns Ols sällskapet beställde en undersökning i 
en sjö vid Sala i Västmanland. En dendrokronologisk analys daterade en dammvall till tidigt 1500-tal. Dammen kunde styra  
vattenflödet till bland annat Sala silvergruva.
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7.2 Försäljning av varor 

Marinmuseums butik är en välbesökt presentbutik i 
Karlskrona med många återkommande kunder. Utbudet 
är ofta med marin koppling men har också kopplingar 
till landskapet och skärgården. Butiken strävar hela tiden 
efter ökad hållbarhet i alla led och upplyser besökarna om 
vilka produkter som är särskilt hållbara. 

Sjöhistoriska museets butik vill entusiasmera och vara 
kunskapsuppbyggande inom det maritima. Butiken på 
Sjöhistoriska museet har minimerat inköp av plastföremål. 
Det gäller även varor av återvunnen plast då det kan vara 
svårt att härleda varans livscykel. Museifartygen vid Galär-
varvet har varit stängda för besökare och därmed har ingen 
försäljning skett vid piren i år. Samtidigt har museet tagit 
över försäljningen i caféet under tre månader då restaura-
tören inte har haft möjlighet att bedriva verksamheten. 

Vasamuseets butik vill med ett brett sortiment och 
produkter för allas plånbok bidra till att förmedla museets 

innehåll och förlänga en positiv 
museiupplevelse. Butiken har en 
internationellt inriktad service med 
många olika talade språk i perso-
nalgruppen och hanterar ett flertal 
valutor. Hållbarhetsperspektivet 
säkerställs i kontakt med leverantörer 
med krav på produkternas kvalitet 
och tillverkningsprocess och minime-
ring av förpackningsmaterial. Under 
perioderna då museet var stängt har 
varor för drygt 112 000 kronor sålts 
via webbplatsen. 

7.3 Evenemang och bokade 
aktiviteter 

Med bokningsverksamheten kan museerna nå målgrupper 
som annars inte hade besökt våra museer och ge incita-
ment till ytterligare besök eller intresse för det maritima 
och transporthistoriska kulturarvet. Omfattningen på 
bokningarna har naturligtvis varit mindre under 2020 
jämfört med tidigare år till följd av coronapandemin, 
samtidigt som om- och avbokningar och smittskyddsan-
passningar har medfört en extra arbetsinsats. 

På Marinmuseum har antalet bokade visningar uppgått 
till 11 procent av föregående år. När museet öppnades 
under sommaren erbjöds inga bokade visningar i musei-
byggnaden på grund av risk för trängsel, men i stället 
kunde den för allmänheten stängda Ubåtshallen erbjudas 
för mindre grupper. 

På Sjöhistoriska museet erbjuds möjlighet att boka mö-
teslokal och guidade visningar. Under 2020 har museet 
genomfört 28 bokningar, vilket är 19 procent av antalet 
bokningar man hade 2019. Under coronapandemin mins-
kades antalet tillåtna deltagare i de bokade lokalerna. 

Vasamuseet har normalt en omfattande verksamhet 
med bokningar av skeppshallen på kvällstid, då man 
kan ta emot upp till 2 000 personer. Bokningarna avser 
oftast mingel eller middag i skeppshallen i kombination 
med visning av museet. I år genomfördes endast två 
mindre kvällsevenemang jämfört med 111 evenemang 
föregående år. 
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8. Verksamhet för 
den unga publiken 

UR SMTM:S  REGL E RIN G SBRE V:  

SMTM ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov 

samt insatser för att öka den unga publiken. 

Mycket av den publika verksamheten på museerna riktar 
sig till barn och unga och är en naturlig del i att tillgäng-
liggöra samlingarna för allmänheten. Marinmuseum, 
Sjöhistoriska museet och Vasamuseet har alla särskilda 
aktiviteter som riktar sig till barn och familjer på helger 
och lov. Aktiviteterna redovisas under avsnitt 2.4.1 Vis-
ningar och program. Museerna har också byggt särskilda 
utrymmen för barn och unga. På Marinmuseum finns 
aktivitetsrummet Dunders däck, en Vraktunnel under 
museet där man kan se riktiga vrak i havet utanför och 
pysselrummet Sjömansverkstaden. På Sjöhistoriska museet 

finns lekrummet Blubb och skaparverkstaden Ruskpricken. 
Under skollov förvandlas hörsalen till filmrum eller barn-
teater. På Vasamuseet har ett rum byggts om efter skeppets 
batteridäck, där barnen kan kliva in och få uppleva miljön 

ombord. Rummet används även för de populära övernatt-
ningarna på museet som anordnas för barn till medlemmar 
i vänföreningen. Vasamuseet har även ett särskilt filmrum 
för barn där filmen om Vasagrisen visas på flera språk. I 
utställningen Segla ett skepp finns en interaktiv del där 
barn får pröva att lätta ankar, sätta segel och styra med 
kollerstock. Vasamuseet omfattas inte av fri entré-reformen 
men har gratis inträde för barn och unga upp till 18 år. 

Barnperspektivet är viktigt att ha med när nya utställ-
ningar planeras, så att pedagogerna kan använda utställ-
ningarna i sina program som riktar sig till barnfamiljer 
och skolelever. Samtliga texter i nyproducerade utställ-
ningar utgår från principerna för Klarspråk, och ligger 
på en nivå så att en elev på svenska mellanstadiet kan 
tillgodogöra sig innehållet. 
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Mumintrollet fyllde 75 år 2020. Sjöhistoriska museet deltog i kampanjen #vårthav i samarbete med Nurminen Stiftelse för att rädda 
Östersjön. Under höstlovet kunde barn och föräldrar träffa några av Tove Janssons sagofigurer, och i utställningarna berättade Mumin 
hur havet påverkats av sjöfarten. Lilla My figurerade även i museets butik.  

De öppna museerna har också alla gedigna pedagogiska 
program som riktar sig till skolelever från förskoleklass 
till gymnasium. Skolverksamheten är särskilt viktig för att 
nå barn och unga som annars inte skulle besöka muse-
et. Våra pedagoger har utvecklat perspektiven på våra 
samlingar och verksamheter och erbjuder program utifrån 
både naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. 

Ett av de senaste tillskotten är Vasamuseets skolprogram 
Vasa och propaganda. Verksamheten för skolor redovisas 
under avsnitt 2.4.2 Pedagogisk verksamhet för skolelever 
och lärare. 
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9. Tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning

UR SMTM:S  REGL E RIN G SBRE V:  

SMTM ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten 

för personer med funktionsnedsättning. 

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer 
med olika funktionsnedsättningar görs löpande och är en 
självklar del i uppgiften att tillgängliggöra kulturarvet för 
allmänheten. Under 2020 har vi arbetat för att åtgärda 
brister i webbplatsernas tillgänglighet så att vi från och 
med 23 september 2020 har kunnat uppfylla Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service. I enlighet med la-
gen har tillgänglighetsredogörelser publicerats på respek-
tive webbplats. På webbplatserna finns även möjlighet för 
användare att begära ut material som upplevs otillgängligt 
samt möjlighet att rapportera brister i tillgängligheten. En 
åtgärdsplan för kvarvarande kända brister har upprättats. 

På Sjöhistoriska museet har en aktivitet för barn med 
epilepsi och deras familjer genomförts. Personer med 
epilepsi kan vara känsliga för stress, ljud- och ljusintryck. 
Gruppen fick en visning som anpassades efter deras be-

hov, bland annat genom att utställningsdelen där visning-
en genomfördes stängdes av för övriga besökare. Efter 
visningen fick gruppen egen tid i museets skaparverkstad 
för umgänge och skapande. 

På Vasamuseet har den nya utställningen Vasa på nära 
håll tillgänglighetsanpassats. Bland annat har ett genom-
skinligt glasräcke installerats, vilket förbättrar utsikten 
mot skeppet för den som sitter i rullstol. Alla skyltar har 
placerats i en läsvänlig höjd, och en digital touchskärm 
anpassad för rullstolsburna har installerats. Textinnehåll 
och grafisk formgivning, både digitalt och analogt, har 
anpassats så att även personer med lässvårigheter och 
synnedsättning ska kunna ta del av innehållet. Vi erbjuder 
också uppläsning och möjligheten att förstora utställ-
ningstexten digitalt. På Vasamuseet har även belysning på 
ledstängerna i museet installerats under året. 
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10. Åtgärder för att
nå nya besökare

UR SMTM:S  REGL E RIN G SBRE V:  

SMTM ska redovisa åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare. 

SMTM:s museer arbetar på flera sätt för att nå nya 
besökare. På varje museum pågår besöksutvecklings-
arbete med att hitta nya koncept och idéer till aktivi-
teter som kan locka nya grupper. Årets insatser för att 
tillgängliggöra kulturarvet under stängning och smitt-
skyddsrestriktioner har samtidigt inneburit betydligt 
förbättrade möjligheter för personer som inte kan ta 
sig till museerna att ta del av museernas verksamhet. 
Genom spridning i sociala medier kan visningar, artiklar 
och annat material synas även för de som inte känner till 
våra museers verksamheter. 

Verksamheten riktad till barn och unga är även en 
investering för framtiden, då man gärna återbesöker de 
museer man varit på som barn. Evenemangsverksamhet 
där museerna hyrs av företag eller organisationer för olika 
ändamål är också ett sätt att nå besökare som annars inte 
hittar till museet. Grunden för de bokade evenemangen 
är att en visning eller annat pedagogiskt inslag bör ingå, 

se redovisning under avsnitt 7.3 Evenemang och bokade 
aktiviteter. Museernas arbete med att utveckla verksam-
heten beskrivs under avsnitt 2.1 Besöksutveckling och 
verksamhetsutveckling. 

På Marinmuseum kan den ståtliga galjonshallen använ-
das för bokade aktiviteter och evenemang. Under året har 
tre pianokonserter genomförts i samarbete med Musik i 
Blekinge. Konserterna streamades och kunde ses gratis 
digitalt. Marinmuseum har tagit fram en utvecklingsplan 
för museet under året. 

Sjöhistoriska museet erbjuder sin vackra Minneshall för 
bokade evenemang, bland annat erbjuds drop in-vigslar 
på Alla hjärtans dag. 

Järnvägsmuseet använde ett nytt grepp när de spelade 
in en dance-off med museets medarbetare i sina lokaler 
under året, en film som fick stor spridning på sociala me-
dier. Filmen spelades in på museiområdet och i magasinet 
och museets rekvisita användes. 

11. Besöksutveckling
UR SMTM:S  REGL E RIN G SBRE V:  

SMTM ska redovisa förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år. 

SMTM redovisar och analyserar förändringar i besöks-
utvecklingen under avsnitt 2.1 Besöksutveckling och 
verksamhetsutveckling, samt under inledningen till 
avsnitt 2 Tillgängliggörande av samlingar och kunskap, 
Analys och bedömning. 
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12. Kultur i hela landet
UR SMTM:S  REGL E RIN G SBRE V:  

Statens maritima och transporthistoriska museer ska, med utgångspunkt i 11 § 

museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att 

kulturen ska komma fler till del i hela landet. 

Enligt 11 § museilagen (2017:563) ska museerna och mu-
seihuvudmännen samverka i syfte att ge alla tillgång till 
museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa 
föremål ur de egna samlingarna till varandras förfogande. 
SMTM har under 2020 haft 267 utlån som omfattar totalt 
2 760 föremål. Verksamheten med utlån redovisas under 
avsnitt 3.2. 

SMTM har till uppgift att ge stöd åt regionala och lokala 
museer. Vi bidrar med vår expertkunskap till andra muse-
ers utveckling. Under året har vi bland annat bidragit med 
kunskap om digital museiundervisning till andra museer 
och gett råd och stöd till Jamtli, Jämtlands länsmuseum, 
i deras utveckling av järnvägsområdet på friluftsmuseet. 
Stöd till regionala och lokala museer redovisas i av-
snitt 3.3. SMTM har i uppgift att fördela statsbidrag till 
försvarshistoriska museiverksamheter. De geografiskt 
spridda museer och ändamål som mottar bidrag och stöd 
inom ramen för förordningen (2013:1007) om statsbidrag 

till försvarshistoriska museiverksamheter redovisas i 
avsnitt 14. 

SMTM ger även information, råd och stöd och främjar 
kunskapsutbyte över hela landet i andra delar av verksam-
heten. Handläggning av inkomna ärenden och förfråg-
ningar och öppethållande i arkiv och bibliotek redovisas 
i avsnitt 3.1. Arrangemang av forum, branschdagar och 
samverkan med föreningar redovisas under avsnitt 3.4. På 
grund av coronapandemin har tyvärr föreningssamverkan 
varit av betydligt mindre omfattning än tidigare år. 

SMTM handlägger ärenden om k-märkning, vilket 
främjar bevarande och brukande av kulturhistoriskt 
värdefulla fartyg och fritidsbåtar över hela landet. För 
närvarande finns k-märkta fartyg eller fritidsbåtar i alla 
Sveriges län utom Kronoberg och Västerbotten. Verksam-
heten redovisas i avsnitt 4.4.  

Därtill bidrar SMTM under mer normala förhållanden 
även till spridning av kulturarvet genom de resor med mu-

seitåg som bedrivs över hela landet. 
Under 2020 har av smittskyddsskäl 
tyvärr inga resor för allmänheten 
kunnat genomföras, se redovisning 
av museitågen under avsnitt 4.2. 
Även det fartygsstöd som tidigare år 
betalats ut är en viktig verksamhet 
för att kulturarvet ska komma alla 
till del över landet, men under 2020 
har inget stöd kunnat betalas ut. 
Redovisning av fartygsstödet finns i 
avsnitt 4.6. 

En viktig del för att tillgängliggö-
ra det maritima och transporthis-
toriska kulturarvet i hela landet är 
digitaliseringen av våra samlingar 
och de digitala publika aktivite-
terna. De redovisas i avsnitt 2.3 
respektive 2.4.2. 

 Järnvägsmuseets Volvo Duett från 1965 renoverades 2020. I somras kunde museets  
Facebookföljare följa med på en resa och besöka tåg och järnvägsmiljöer i södra  
Sverige. Här är har bilen stannat till vid Tuna station utanför Västervik. 
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13. Lokalkostnader

 
   

Sammanställning av Statens maritima 
och transporthistoriska museers 
lokalkostnader 2020 (tkr) Hyra El och uppvärmning 

Reparationer 
och underhåll 

Övriga drifts-
kostnader 

91 092 7 139 1 863 4 966 

Totalt 105 060 

 Sammanställning av Statens maritima och transporthistoriska 
museers hyreskostnader per hyresvärd 2020 (kr) Hyra 

Hyresvärd 

Statens fastighetsverk 69 841 726 

Trafikverket Fastighetsavd 10 885 400 

Swedavia AB 3 114 682 

Invexito AB 1 769 706 

Kungliga Djurgårdens Förvaltning 1 494 882 

Jernhusen Depåfastigheter AB 874 046 

Riksantikvarieämbetet 692 820 

Tornstaden Rindö nr 1 AB 651 164 

Karlskrona kommun 297 966 

Booforsen Fastighets AB 232 230 

Fortifikationsverket 217 268 

Vasakronan Fastigheter AB 215 840 

Saltsjö Pir AB 191 840 

Örebro−Västmanlands Arkiv AB 170 000 

Helga Korinth 120 000 

Sparre Samfällighetsförening 106 880 

Stockholms stad/Fastighetskontoret 48 101 

Avarn Security AB 31 680 

Fastighets AB Svista Stendörren 28 192 

Ramirent AB 24 320 

Eskilstuna Kommun 24 000 

Stumholmens Samfällighetsförening 15 950 

Compro Möten & Event AB 10 051 

MTAB Sverige AB 8 950 

Stiftelsen Arme Marin och Flygfilm 5 400 

Speed Logistics i Stockholm AB 4 800 

Fortnox Finans AB 3 749 

Gefleborgs Flyttservice AB/FortNox Finans 3 749 

Selins Glasmästeri AB 3 002 

Svenska Filminstitutet 2 542 

Bygdegårdsföreningen Sjöviksgården 1 000 

Summa 91 091 934 
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14. Statsbidrag till
försvarshistorisk
museiverksamhet

UR SMTM:S  REGL E RIN G SBRE V:  

”Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa 

hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska 

museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har 

fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål. Av anslagsposten ska 

minst 7 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen 

(2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt 

till kostnader vid Statens maritima och transporthistoriska museer som är 

förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.” 

SMTM ska pröva frågor om statsbidrag enligt förord-
ning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska 
museiverksamheter till fem av de verksamheter som anges 
i förordningens bilaga. För resterande verksamheter 
prövar Statens försvarshistoriska museer (SFHM) frågor 
om statsbidrag. De medel som ska avsättas till bidragsgiv-
ningen enligt regleringsbrevet, minst 7 500 000 kronor, 
får också användas för kostnader hos myndigheten som är 
förenade med upprätthållandet av verksamheten. Till bi-
dragsgivningen finns nätverket Sveriges militärhistoriska 
arv (SMHA) kopplat, där de museiverksamheter och än-
damål som erhåller bidrag ingår. De angivna museiverk-
samheter som SMTM ska pröva frågor om bidrag för är 
Hemsö fästning, Göteborgs maritima centrum, Museum 
för rörligt kustartilleri på Aspö och Vaxholms fästnings 
museum. Därtill kommer ändamålet Skånelinjen. 

Statsbidragen betalas ut som verksamhetsbidrag och 
projektbidrag. Verksamhetsbidragen ska användas för att 
stödja verksamheterna med till exempel lokalhyra, löner 
och marknadsföring. Projektbidragen ska användas till 
utveckling av verksamheterna som syftar till att höja deras 
kompetens, kvalitet och attraktionskraft som besöksmål. 
Under 2020 har samtliga fem museiverksamheter och 

ändamål erhållit statsbidrag. Bidrag beviljas endast till 
verksamheter som är eller syftar till att bli publika. 

Sammanlagt har 7 052 000 kronor använts till stats-
bidrag under verksamhetsåret 2020. Av dessa har 
6 385 000 kronor använts som verksamhetsbidrag och 
667000 kronor som projektbidrag. Det innebär att 90,5 
procent av bidragsmedlen använts till verksamhetsbi-
drag och 9,5 procent till projektbidrag. Det är en ökning 
av projektbidragen med 1,5 procentenheter jämfört med 
föregående verksamhetsår. 

SMTM stöttar också Statens försvarshistoriska museer 
(SFHM) årligen med 600 000 kronor. Från SFHM kan se-
dan verksamheterna som får bidrag och ingår i nätverket 
erhålla stöd i frågor som rör till exempel marknadsföring, 
utställningsproduktion och säkerhet med mera. På grund 
av coronapandemin hade emellertid inte SFHM kunnat 
använda hela bidraget under 2020, varför 200 000 kro-
nor återkrävdes av SMTM. 

Myndigheten har även fattat beslut om att kräva tillbaka 
21 000 kronor från Regionmuseet i Skåne. Återkravet 
kommer att verkställas under år 2021. Även i detta fall var 
det den rådande coronapandemin som var anledning till 
att hela bidraget inte kunde användas. 
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De projekt som SMTM beviljat bidrag till för under verk-
samhetsåret har varit av skiftande karaktär. Dels har Mu-
seum för rörligt kustartilleri drivit digitaliseringsprojekt 
avseende museets samlingar, men de har också genomfört 
projekt som syftat till att höja säkerheten på museet. 
Även Vaxholms fästnings museum har beviljats bidrag för 
säkerhetshöjande åtgärder jämte färdigställande av en ut-
ställning. Maritiman har genomfört projekt som syftar till 
kunskapsinsamling runt jagaren Småland samt bedrivit 
omfattande underhållsarbete på samma fartyg som delvis 
bekostats med projektbidrag. 

För ändamålet Skånelinjen, där Regionmuseet i Skåne 
beviljades bidrag, har ett samarbete med Blekinge muse-
um inletts som har lett till att ett antal värn och platser 
där Skånelinjen sträcker sig in i Blekinge har identifierats 
och blivit försett med skyltar som berättar om platsernas 
kulturhistoriska värde. 

SMTM:s  egna kostnader som uppkommit i samband 
med upprätthållandet av verksamheterna uppgår till 
51 000 kronor. Kostnaderna för statsbidragen tillsam-
mans med SMTM:s egna kostnader uppgår till 7 503 000 
kronor, summan efter återkravet blir därmed 7 482 000 
kronor. SMTM har därmed uppfyllt kravet i regleringsbre-
vet att minst 7 500 000 kronor av förvaltningsanslaget ska 
användas till statsbidrag till försvarshistoriska museiverk-
samheter. SMTM har strävat efter att fördela det angivna 
beloppet genom att meddela de verksamheter som SMTM 
ska fördela statsbidraget till att det har funnits möjlighet 
att ansöka om ytterligare medel. 

Statsbidragen har under 2020 i några fall varit helt 
avgörande för de mottagande verksamheternas överlev-
nad. Under året har museerna tvingats hålla helt eller 
delvis stängt på grund av corona-virusets framfart. Detta 
har naturligtvis lett till uteblivna intäkter från besökar-
na, såväl i form av entréavgifter som från butiker eller 
restauranger. De har i förekommande fall också tvingats 
till korttidspermitteringar. Statsbidragen har därmed varit 
en garant för att verksamheterna ska kunna öppnas upp 
igen efter krisen och att SMTM genom dem kan fortsätta 

sprida kunskapen om det marina kulturarvet från Skåne 
till Härnösand. Samtidigt har projektbidragen gjort det 
möjligt för verksamheterna att utveckla sina besöksmål 
för att förhoppningsvis vara mer attraktiva för publiken i 
framtiden. Museiverksamheternas överlevnad på sikt är 
emellertid beroende av hur långvarig krisen blir. 

Tabell 28 Transfereringar och kostnader för statsbidrag till 
försvarshistorisk museiverksamhet 2020 

 -

tkr 

Verksam 

hetsbidrag 

Projekt-

bidrag Summa 

Hemsö fästning 1 400 0 1 400 

Göteborgs maritima 
centrum 1 950 240 2 190 

Museum för rörligt 
kustartilleri på Aspö 635 215 850 

Vaxholms fästnings 
museum 2 400 112 2 512 

Regionmuseet i Skåne 0 100 100 

Delsumma 6 385 667 − 

SFHM kansli − − 600 

SMTM:s kostnader − − 51 

Summa 7 703 

Återkrav SFHM − − − 200 

Summa 2020 7 503 

Återkrav Regionmuseet 
i Skåne − − 21 

Summa efter återkrav 7 482 
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15. Kompetensförsörjning
UR 3 K A P.  3  §  FÖ RO RD NIN G (2 0  0  0 : 6 0 5)  O M Å RSRE D OV ISNIN G O CH BUD GE TUND E RL AG:  

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att 

kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. 

I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget 

har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. 

Coronapandemin har slagit hårt mot hela världen, mot 
människors liv och hälsa, och mot såväl individers som 
hela samhällets ekonomi. Under 2020 och för en lång 
tid framöver har SMTM:s ekonomiska förutsättningar 
förändras markant. Arbetet med kompetensförsörjning-
en under 2020 har skiftat tyngdpunkt från att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens till att avveckla 
kompetens med anledning av myndighetens ekonomiska 
situation. Under delar av året har myndigheten haft an-
ställningsstopp, stopp för att anlita konsulter och endast 
genomfört verksamhetskritisk kompetensutveckling. 

För att säkerställa myndighetens långsiktiga kompe-
tensförsörjning och måluppfyllelse togs en HR-strategi 
fram under 2019. Arbetet med planerade aktiviteter och 
åtgärder kopplat till HR-strategin har pågått under 2020, 
dock med anpassning till nya begränsade ekonomiska 
förutsättningar som inneburit ett behov att avveckla 
kompetens. 

HR-strategin har utvecklats utifrån den vedertagna 
kompetensförsörjningsmodellen ARUBA, 

• attrahera medarbetare och chefer med rätt kompetens,
• rekrytera medarbetare och chefer som matchar

nuvarande och framtida kompetenskrav,
• utveckla befintliga medarbetare och chefer så att

de klarar dagens arbetsuppgifter och morgondagens
utmaningar,

• behålla verksamhetskritisk kompetens och
nyckelpersoner,

• avveckla medarbetare som inte längre kan
eller vill bidra.

HR-strategin syftar till att identifiera långsiktiga strate-
giska utvecklingsområden och prioriteringar av aktiviteter 
för att säkerställa kompetensförsörjningen på sikt. Den 
utgör en långsiktig plan för hur HR-arbetet ska bidra till 
att verksamheten har rätt kompetens för att nå verksam-
hetens mål på både kort och lång sikt. Prioritering av 
arbetsområden och aktiviteter har gjorts med utgångs-
punkt i hur värdeskapande de är för SMTM samt hur stor 
påverkansgrad de har på myndighetens kompetensför-
sörjning i stort. 

15.1 Avveckla 

SMTM har under 2020 genomfört ett omställningsarbete 
med en större verksamhetsförändring där 57 tjänster mot-
svarande ca 48 årsarbetskrafter har avvecklats. Stödkom-
petensen har minskat motsvarande ca 15 årsarbetskrafter 
och kärnkompetensen motsvarande ca 33 årsarbetskrafter. 

I de tjänster som avvecklats ingår åtta tidsbegränsade 
anställningar som sagts upp i förtid, två frivilliga avgång-
ar samt nio indragna vakanser och pensionsavgångar 
som inte ersätts. Antalet tjänster har minskat med ca 20 
procent exklusive timanställda. Detta avspeglas dock inte 
i medelantalet anställda eller antal årsarbetskrafter under 
2020 som redovisas nedan under Sammanställning av 
väsentliga uppgifter. Skälet till detta är att merparten av 
de anställningar som sagts upp upphör först under 2021.

   Verksamhetsförändringen har föranletts av behovet 
att snabbt ställa om till begränsade ekonomiska förut-
sättningar under de kommande åren då det sannolikt 
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kommer att dröja innan turism- och besöksnäringen 
återhämtar sig och är tillbaka på de besöksantal som 
myndighetens museer haft under 2019. Ett omställnings-
arbete har varit nödvändigt. Målsättningen för omställ-
ningsarbetet har varit att behålla verksamhetskritisk och 
svårrekryterad kompetens samt kompetens som är svår 
att tillgodose myndigheten med på andra sätt än genom 
anställning. 

Utgångspunkter för verksamhetsförändringen har varit att: 

• Verksamhetens kostnader ska anpassas efter de
ekonomiska förutsättningarna.

• SMTM ska utföra uppgifterna i myndighetens
instruktion med färre resurser d.v.s. i lägre
omfattning och med lägre ambitionsnivå.

• De mest verksamhetskritiska arbetsuppgifterna och
de mest nödvändiga arbetsuppgifterna i relation till
myndighetens instruktion och mål ska fortsatt utföras.

De tjänster som finns kvar i myndighetens organisation 
efter genomförd verksamhetsförändring har bedömts 
vara nödvändiga och verksamhetskritiska för att myndig-
heten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Efter genomförd 
verksamhetsförändring har anställning endast skett i 
samband med att vakanser uppstått i den nya mindre 
organisationen. 

15.2 Utveckla och behålla 

Aktiviteter kopplat till att utveckla och behålla kompetens 
har genomförts under 2020 om än på andra sätt och med 
mer begränsade resurser. 

En ledarutvecklingsinsats kring distansledarskap med 
extern leverantör påbörjades under slutet av 2019 och 
slutfördes i början av 2020. Syftet har varit att skapa 
erfarenhetsutbyte och ge verktyg för ett gott ledarskap på 
distans, då myndigheten har flertalet chefer med medar-
betare på flera orter. 

Under året har antalet chefer som utövar ledarskap på 
distans ökat med anledning av att ett stort antal medar-
betare har utfört arbete hemifrån. Utvecklingsinsatsen 
kring distansledarskap har tagits tillvara genom en ut-
bildningsinsats och erfarenhetsutbyte för samtliga chefer 
inom ramen för chefsforum. 

Chefsforum har genomförts vid ett utökat antal tillfällen 
under 2020 jämfört med 2019 och har sedan pandemins 
start genomförts digitalt. Chefsforum syftar till att stärka 
cheferna i deras arbetsgivar- och ledarroll och till att 

genom erfarenhetsutbyte dra nytta av den samlade kom-
petens och erfarenhet av ledarskap som finns i myndig-
heten. Under året har chefsforum haft fokus på omställ-
ningsarbete, ekonomi, arbetsmiljö, ledarskap i kris och 
kriskommunikation. 

SMTM:s medarbetare och chefer har även genomfört 
kompetensutveckling utifrån individuella behov genom 
att delta i seminarier, utbildningar och nätverk. Verksam-
hetens behov av kompetens har även tillgodosetts genom 
att anlita konsulter och genom samarbeten. Under delar 
av året har möjlighet till individuell kompetensutveck-
ling begränsats med anledning av SMTM:s ekonomiska 
situation. Verksamhetskritisk kompetensutveckling har 
prioriterats och genomförts. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete har varit i fokus under 
året. Pandemin har medfört omfattande förändringar i 
arbetsmiljön och har inneburit bland annat arbete med 
att förebygga risk för smittspridning på arbetsplatserna 
och i den publika miljön, att museerna varit stängda för 
besökare under delar av året, ökat distansarbete och 
distansledarskap samt utveckling av nya arbetssätt såsom 
digitala visningar. SMTM har genomfört riskanalyser och 
regelbundet undersökt den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön genom pulsundersökningen Hur är läget? för 
att kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljön. 

15.3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat från 3,41 procent 2019 till 4,2 
procent under 2020. Ökningen beror främst på en ökning 
av kortidssjukfrånvaro, andelen långtidssjukskrivna har 
minskat från 47,69 procent till 45,28 procent Ökningen 
av korttidssjukfrånvaron beror sannolikt på den pågåen-
de pandemin och Folkhälsomyndighetens råd att stanna 
hemma vid symptom. 

15.4 Attrahera och rekrytera 
kompetens 

Under 2020 har insatser genomförts för att välkomna, in-
troducera och inkludera nya medarbete och chefer i SMT-
M:s verksamhet, främst under början av året. Introduktio-
nen genomförs med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare 
och att ge nya medarbetare en god start som anställd. Vid 
SMTM genomförs introduktionsutbildningar som kom-
plement till individuella introduktionsplaner. Utbildning-
en innehåller bland annat information om förmåner, en 
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introduktion till den statliga värdegrunden och rollen som 
statligt anställd, SMTM:s vision och uppdrag, arbetsmiljö-
arbete, genomgång av SMTM:s policy och handlingsplan 
mot sexuella trakasserier samt en introduktionsutbildning 
kring hållbarhet. 

Under 2020 har SMTM rekryterat och introducerat fär-
re personer än tidigare år. Merparten av rekryteringarna 
har skett under början av året. 8 utlysningar av tillsvida-
reanställningar har genomförts varav 2 har avbrutits på 
grund av anställningsstopp. Övriga 22 utlysningar har 
avsett tidsbegränsade anställningar och sommarjobb. 
Flera av de som rekryterats för arbete vid behov under 
sommaren har inte kunnat erbjudas arbetspass. 

SMTM har kunnat tillsätta samtliga utlysta tjänster 
där rekryteringsprocessen fullgjorts med efterfrågad 
kompetens. 

Sammantaget har SMTM haft fortsatt god förmåga att 
attrahera och rekrytera den kompetens som verksam-
heten behöver. 

SMTM bedömer dock att förmågan att attrahera, rekry-
tera och behålla rätt kompetens är något sämre än tidigare 
år. De åtgärder för kompetensförsörjningen som vidtagits 
har bidragit till SMTM:s måluppfyllelse, om än med en 
något lägre ambitionsnivå. 

Tabell 29 Nyckeltal för kompetensförsörjning 

2020 2019 2018 

Antal anställda genom 
rekrytering 56 98 83 

Antal inkomna an-
sökningar vid utlysta 
tjänster 981 2394 1485 

Antal ansökningar i 
genomsnitt per 
utlyst tjänst 18 42 29 

Antal tjänster som inte 
kunnat tillsättas 
vid en första utlysning 0 6 1 

Not: Brytdatum för uppgifterna är 1 december, förutom för personal-
omsättning som baseras på kalenderår. 

Tabell 30 Sjukfrånvaro 

2020 2019 2018 

Sjukfrånvaro totalt 4,2 % 3,41 % 3,81 % 

Andel långtidssjuk-
skrivna (60 
dagar eller mer) 45,28 % 47,69 % 48,2 % 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,08 % 2,95 % 3,61 % 

Sjukfrånvaro män 4,33 % 3,88 % 4,02 % 

Sjukfrånvaro anställda 
-29 år 2,63 % 1,54 % 1,91 % 

Sjukfrånvaro anställda 
30-49 år 2,62 % 2,71 % 3,85 % 

Sjukfrånvaro anställda 
50 år- 5,91 % 4,29 % 3,96 % 

Not: Sjukfrånvaron mäts i procent av tillgänglig arbetstid. 
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16. Upphandling 

SMTM genomför både formaliserade upphandlingar där 
kontraktsvärdet är över direktupphandlingsgränsen på 
615 312 kronor och dokumenterade direktupphandling-
ar med kontraktsvärde mellan 100 000-615 312 kronor. 
Myndigheten genomför även avrop på de statliga ramav-
talen via Statens inköpscentral/Kammarkollegiet. 

Under 2020 har SMTM genomfört och deltagit i tio 
stycken formella upphandlingar, varav fem stycken hade 
ett värde över EU:s tröskelvärde för varor och tjänster om 
1 427 377 kronor, vilket medför att annonsering då ska 
göras inom hela EU. Det sammanlagda kontraktsvärdet 
på de formella upphandlingarna uppskattas till ca 
56 100 000 kronor. Myndigheten genomförde även ca 
elva stycken avrop på de statliga ramavtalen. 

Med anledning av förändrade förutsättningar på grund 
av Coronapandemin så har en översyn av myndighetens 
upphandlingsrelaterade avtal genomförts under året. 
Översynen fokuserade på att analysera avtalen i syfte att: 
bedöma ekonomiska risker, möjligheten att omförhandla 
avtal med anledning av volymförändringar samt alterna-
tivt utträda dessa via force majeure-klausuler. Det kunde 
konstateras att myndigheten inte är bundna till vissa vo-
lymer i upprättade avtal. Efter konsultation med externa 
jurister bedömdes möjligheterna till utträde via en force 
majeure-klausul ej vara lämpligt då rättsläget kring ett 
sådant förfarande är osäkert och det finns få prejudiceran-
de fall att relatera till. 
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17. Miljöledning

Coronapandemin har haft stor påverkan på resultatet på 
flera av SMTM:s hållbarhetsmål. En negativ konsekvens 
av stängda eller delvis stängda museer är att de publikin-
riktade hållbarhetsinsatserna inte varit genomförbara. Det 
är däremot positivt att det interna resandet har minskat. 
Under 2020 har resandet med flyg minskat med drygt 80 
procent och tågresorna med knappt 70 procent. 

17.1 Miljöledningssystem 

Myndigheten är sedan 2009 certifierad enligt miljöled-
ningssystemet ISO 14001. Under året har också Järnvägs-
museets verksamhet i Gävle blivit certifierad. SMTM:s 
certifikat för miljöledningssystemet ISO 14001 inklu-
derar därmed verksamheten vid alla de fyra museerna; 
Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och 
Järnvägsmuseet. 

Under året har myndigheten genomfört både intern och 
extern revision av miljöledningssystemet, med fortsatt 
mycket gott resultat och fina omdömen av den externa 
revisorn. 

17.2 Hållbarhetsverktyg 

Myndigheten har anpassat planeringsverktyget Fra-
mework for strategic sustainable development och använt 
det som stöd för strategisk hållbarhetsplanering för vårt 
nya  museum Vrak – Museum of Wrecks. 

17.3 Agenda 2030 

Under 2020 har arbetet med Agenda 2030 fortsatt. 
SMTM har som första museimyndighet skrivit under den 
gemensamma avsiktsförklaringen Svenska myndigheter 
i samverkan för Agenda 2030, även kallat GD-Forum. Vi 
arbetar med tio av de 17 SDG-målen och fokuserar på 17 
av de 169 delmålen. 

17.4 Delmål 2020 

SMTM beslutade 2019 om tre långsiktiga målområden 
inom områdena Fossila bränslen, Rese- och mötesvanor 
samt Inspiration. Till de långsiktiga målen har delmål och 
enhetsvisa aktiviteter beslutats. 

Följande delmål har funnits för 2020: 

• Målområde Växthusgaser: Senast 2020 ska SMTM:s
fordon och fartyg som används av SMTM eller ingår i
SMTM:s samlingar halvera sina utsläpp av fossilt CO2,
jämfört med basåret 2018. Detta gäller inte de som av
kulturhistoriska skäl inte kan anpassas till alternativa
bränslen, dessa särredovisar sina utsläpp av fossilt CO2.

Målet har nåtts. Under 2020 har drygt 33 ton fossilt CO2 
släppts ut, jämfört med de 174 ton per år som genom-
snittligt släppts ut under perioden 2016–2018. Isbrytaren 
Sankt Erik står för en mycket stor andel av utsläppen. 
Under 2020 har fartyget dels värmts upp med elpanna, 
dels har ångmaskinerna stått stilla under hela året. 

• Målområde inspiration: Senast 2020 ska alla arenor
årligen genomföra fem aktiviteter med syfte att inspire-
ra besökare och nätverk till förändring mot en hållbar
utveckling.

Ingen arena har kunnat nå målet fullt ut då möjligheterna 
varit mycket begränsade på grund av pandemirestriktionerna 
under 2020. (De långsiktiga målen redovisades i ÅR 2019) 

17.5 Andra hållbarhetsaktiviteter 

Projektdirektivet för det nya Järnvägsmuseet har 
formulerats så att det ska bidra till en minskad klimat-
belastning genom energieffektiva uppvärmnings- och 
driftslösningar. Produkter och material för om- och till-
byggnad ska vara bedömda som rekommenderade eller 
accepterade enligt Byggvarubedömningen och material 
och produkter för inredningar och utställningar ska vara 
resurssnåla och miljövänliga. 
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Att byta från halogenlampor till LED är ett av EU:s energibesparingskrav sedan 2018. Och lamporna inom myndigheten 
är inte få. Det pågår ett flerårigt systematiskt arbetat med att byta ut ljustekniken. Marinmuseum var först ut och nu följer 
övriga museer efter. 

Under året har Järnvägsmuseet testat ett fossilfritt bräns-
le, ECOPar bio 100, för att se hur det fungerar för olika 
lok. Testet fortsätter under 2021, då det hittills har funge-
rat väl. Myndighetens kemikaliehanteringssystem imple-
menterades under 2020 på Järnvägsmuseet. Det ledde till 
en säkrare och bättre hantering och att många produkter 
antingen fasades ut eller ersattes av mindre skadliga. 

En viktig insats för hållbarhetsarbetet är armaturbytet 
i våra lokaler, ett omfattande sjuårigt projekt där vi byter 
till LED-lampor i enlighet med EU-förordning. Se redovis-
ning under avsnitt 2.2 

SMTM:s nya museiarena Vrak – Museum of Wrecks 

arbetar med ett hållbarhetsperspektiv på kulturarvet. Den 
bärande iden är att fartygsvrak och andra fornlämningar 
ska få ligga kvar på Östersjöns botten där de bevaras bäst. 
Föremålen kan i stället upplevas genom digitala tekniker 
på museet eller via digitala arenor.  Miljöbelastningen 
minskar eftersom inga föremål behöver bärgas, transpor-
teras eller förvaras. 

I samband med ombyggnationen av Båthall 2 till Vrak – 
Museum of Wrecks kartlades de transporter som orsa-
kades av arbetet. Under 2020 släpptes det ut 13,6 ton 
koldioxid med fossilt ursprung. Enligt Trafikverkets re-
kommendationer för kalkylvärden är priset på CO2 7 kro-
nor / kg , vilket för Vrak – Museum of Wrecks  del innebär 
en kompensationskostnad på 94 980 kronor. Beloppet är 
bokfört på ett internt konto för koldioxidkompensation. 

I byggprojektet användes Byggvarubedömningen för 
att registrera de byggmaterial och byggvaror som använ-
des. SMTM har därmed kontroll på potentiellt skadliga 
produkter i byggnaden. 
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Resultaträkning SMM (tkr) Not 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag  295 080  179 187 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  36 124  211 209 

Intäkter av bidrag 2  12 255  8 346 

Finansiella intäkter 3  17  287 

= Summa verksamhetens intäkter  343 475  399 029 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader för personal 4 − 177 884 − 177 815 

Kostnader för lokaler − 105 060 − 105 827 

Övriga driftkostnader − 64 148 − 89 827 

Finansiella kostnader 5 − 31 − 146 

Avskrivningar och nedskrivningar − 12 305 − 13 596 

= Summa verksamhetens kostnader − 359 427 − 387 211 

Verksamhetsutfall − 15 953  11 818 

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag 7 452  7 450 

Lämnade bidrag 6 − 7 452 − 8 450 

=  Saldo transfereringar 0 − 1 000 

Årets kapitalförändring 7 − 15 953  10 818 
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Balansräkning (tkr) Not 20-12-31 19-12-31 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utveckling 8 0 0

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

9  884  1 454

Summa immateriella anläggningstillgångar  884  1 454

Materiella anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10  49 886  19 460

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11  18 535  23 368

Kulturtillgångar 12  4 004  4 004

Pågående nyanläggningar 13  57 037   13 740

Summa materiella anläggningstillgångar  129 462  60 572

Varulager m.m. 

Varulager och förråd 14  9 870  7 581

Fordringar 

Kundfordringar  737  2 876

Fordringar hos andra myndigheter  7 130  7 543

Övriga kortfristiga fordringar  0  46

Summa kortfristiga fordringar  7 867  10 466

Periodavgränsningsposter 15 

Förutbetalda kostnader  10 845  21 853

Upplupna bidragsintäkter 475  1 060

Övriga upplupna intäkter  653  1 332

Summa periodavgränsningsposter  11 972  24 245 

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 16 − 8 788 − 2 373

Kassa och bank 

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  37 372  28 096

Kassa och bank  216  1 600

Summa kassa och bank  37 587  29 697 

SUMMA TILLGÅNGAR  188 853  131 641 
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Balansräkning (tkr) Not 20-12-31 19-12-31 

Kapital och skulder 

Myndighetskapital 17 

Statskapital utan avkastningskrav  1 925  1 925

Donationskapital 18  2 079  2 079

Balanserad kapitalförändring 19  19 116  8 298

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 7 − 15 953  10 818

Summa myndighetskapital  7 168  23 120

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20  174  304

Övriga avsättningar 21  1 508  1 167

Summa avsättningar  1 682  1 470

Skulder m.m. 

Lån i Riksgäldskontoret 22  119 860  44 798

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  5 891  7 140

Leverantörsskulder  26 930  26 003

Övriga kortfristiga skulder 23  2 393  2 724

Summa skulder m.m.  155 074  80 665

Periodavgränsningsposter 24 

Upplupna kostnader  19 368  19 658

Oförbrukade bidrag  5 561  6 265

Övriga förutbetalda intäkter 0  462

Summa periodavgränsningsposter  24 929  26 385

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  188 853  131 641 

ANSVARSFÖRBINDELSER inga inga 
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Anslagsredovisning 

Redovisning mot anslag (tkr) 
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  Tilläggsupplysningar 
och noter 
Kommentarer till 
resultatredovisningen 

Personalkostnader fördelas till respektive instruktions-
punkt enligt redovisad eller uppskattad tid. Som grund 
har en medelkostnad per arbetsdag beräknats. 

SMTM ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten 
och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers med-
verkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-
avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konst-
närer som gjorts i enlighet med avtalet. Under 2020 ställde 
inga konstnärer ut verk på SMTM:s museer och därmed 
betalades ingen kompensation ut enligt MU-avtalet. 

Kommentarer till noter 

Många poster har påverkats direkt eller indirekt av corona-
pandemin och de ekonomiska effekter som minskade be-
sökssiffror har lett till. I första hand har intäkter av avgifter 
minskat, men även flera kostnadsposter har minskat på 
grund av åtstramad budget. Under året har myndigheten 
även fått ett ökat anslag om 114 500 tkr som har använts 
för Vasamuseets verksamhetskostnader enligt villkor i reg-
leringsbrevet. Belopp i tusentals kronor (tkr) där ej annat 
anges. Marinmuseum förkortas MM, Sjöhistoriska museet 
SM, Vasamuseet VM och Järnvägsmuseet JM. 

Redovisnings- och 
värderingsprinciper 

Allmänt 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning 
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budget-
underlag. SMTM:s redovisning följer god redovisningssed 
enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd till 6 
§ förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning 

Vasamuseet (exkl. butiksverksamhet), försäljning av varor 
(butiksverksamhet) samt undersökningar, utredningar 
och andra tjänster (marinarkeologisk uppdragsverksam-
het) har krav på full kostnadstäckning. Redovisningsmäs-
sigt innebär det att dessa verksamheter är helt skilda från 
anslaget och bär samtliga direkta och indirekta kostnader. 
Resultatet för verksamheten redovisas på sid 7 i tabell 2. 

Värdering av fordringar och skulder 

Fordringarna har upptagits till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli inbetalt. Skulderna har 
upptagits till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli utbetalt. I de fall faktura eller motsvaran-
de inkommit efter fastställd brytdag (2021-01-05) eller 
när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när 
årsredovisningen upprättas, redovisas beloppen som 
periodavgränsningsposter. Övriga händelser tas upp som 
fordringar respektive skulder. Som periodavgränsnings-
post bokförs händelser med belopp överstigande ett halvt 
prisbasbelopp (år 2020 = 23 650 kr). 
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Värdering av anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett an-
skaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbelopp (år 2020 
= 23 650 kr) och en beräknad ekonomisk livslängd på 
tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. 
Objekt utgörande en fungerande enhet vars sammanlagda 
anskaffningsvärde uppgår till mer än ett halvt prisbasbe-
lopp klassificeras även som anläggningstillgång. 

SMTM redovisar inte bärbara datorer som anläggnings-
tillgång, utan kostnadsför dem direkt. Anledningen är att 
utrustningens ekonomiska livslängd inte bedöms uppgå 
till tre år, på grund av det extra slitage den bärbara funk-
tionen utsätts för. 

Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedöm-
da ekonomiska livslängden. Avskrivningen startar den 
månad då tillgången tas i bruk. 

SMTM tillämpar som grundregel följande 
avskrivningstider: 

 Basutställningar  5 år 
 Förbättringsutgifter på annans fastighet  10 år 

 Bilar samt möbler  5 år 
 Kopiatorer och annan IT-utrustning  3 år 

 Immateriella anläggningstillgångar  5 år 
 Kulturtillgångar Skrivs ej av 

I vissa fall görs avsteg från grundregeln då en individuell 
bedömning ger annan avskrivningstid. 

Värdering av varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och verkligt värde. Avdrag för bedömd faktiskt inkurans 
har gjorts. 

Uppgifter om ledande befattningshavare enligt 
7 kap. 2 § Förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag – utbetalda ersättningar 

Uppgifter om ledande befattningshavare tkr 2020 2019 

Leif Grundberg, överintendent 
Styrelseledamot i Kungliga  
Djurgårdens intressenter AB 

1 226 1 212 
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Noter 

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019 

Intäkter av avgifter enl 4 § avgiftsförordningen 

Lokalhyra 2 134 5 528 

Övriga 4 § − intäkter 2 395 2 729 

– varav tjänsteexport − 61 (15) 

Summa 4 529 8 257 

Intäkter av avgifter enl 3 § avgiftsförordningen 

Entréer och visningar 21 602 170 624 

Butiksförsäljning 4 511 27 015 

Övrig publik verksamhet 3 781 3 309 

– varav verksamhet riktad mot barn (331) (142) 

Marinarkeologiska uppdrag 1 709 1 819 

– varav tjänsteexport (67) (199) 

Övrigt − 8 26 

Summa 31 595 202 793 

Sponsringsintäkter 0 159 

Reavinst vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 

Totalt 36 124 211 209 

4 § − intäkter i förhållande till totala verksamhetskostnader 1,3 % 2,1 % 

Not 2 Intäkter av bidrag 2020 2019 

Statliga bidrag 

Arbetsförmedlingen 2 226 2 407 

Trafikverket 730 576 

Övriga statliga bidrag 443 401 

3 384 Summa 3 399 

Mellanstatliga bidrag 

EU 115 1 156 

Icke-statliga bidrag 

Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm 6 052 3 806 

Övriga icke-statliga bidrag 2 689 0 

3 806 Summa 8 741 

Totalt 12 255 8 346 

Not 3 Finansiella intäkter 2020 2019 

Ränta lån Riksgäldskontoret 2 87 

Realiserade kursvinster 13 193 

Övriga finansiella intäkter 2 7 

17 287 

Not 4 Kostnader för personal 2020 2019 

Lönekostnad exklusive arbetsgivaravgifter, −117 384 −116 073 

pensionspremie och andra avgifter enligt lag och avtal 

– varav arvoden till ej anställd personal (−190) (−255) 

Övriga personalkostnader − 60 500 − 61 742 

−177 884 −177 815 

 Not 5 Finansiella kostnader 2020 2019 

Ränta räntekonto Riksgäldskontoret − 3 −108 

Övriga finansiella kostnader − 28 − 38 

−31 −146 
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Not 6 Lämnade bidrag 2020 2019 

Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter −7 452 −7 450 

Bidrag till historiskt värdefulla fartyg 0 −1 000 

− 7 452 − 8 450 

Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter är utbetalade enligt förordning (2013:1007) 
om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. 

Bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg utbetalade  
enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av  
kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Under 2020 har detta bidrag uteblivit p.g.a.  
myndighetens ansträngda ekonomi.  

Not 7 Årets kapitalförändring 2020 2019 

Undersökningar, utredningar och andra tjänster 169 436 

Försäljning av varor vid Marinmuseum −1774 − 858 

Försäljning av varor vid Sjöhistoriska museet −1 337 − 959 

Försäljning av varor vid Vasamuseet − 5 093 3 375 

Försäljning av varor vid Järnvägsmuseet − 39 142 

Vasamuseet exkl. försäljning av varor − 7 879 8 682 

−15 953 10 818 

Not 8 Balanserade utgifter för utveckling 20-12-31 19-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 6 453 6 453 

Utrangeringar 0 0 

Årets anskaffningar 0 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde 6 453 6 453 

Ingående avskrivningar − 6 453 − 5 429 

Utrangeringar 0 0 

Årets avskrivningar 0 − 1 024 

Ackumulerade avskrivningar − 6 453 − 6 453 

Bokfört värde 0 0 

Not 9 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 20-12-31 19-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 5 752 5 413 

Årets anskaffningar 0 339 

Ackumulerat anskaffningsvärde 5 752 5 752 

Ingående avskrivningar − 4 298 − 3 535 

Årets avskrivningar − 570 − 763 

Ackumulerade avskrivningar − 4 868 − 4 298 

Bokfört värde 884 1 454 
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Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet 20-12-31 19-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 30 036 29 853 

Utrangeringar −1 756 − 44 

Överföringar 502 0 

Årets anskaffningar 189 227 

Ackumulerat anskaffningsvärde 28 971 30 036 

IB, Pågående nyanläggningar 8 692 230 

Överföringar − 502 0 

Årets anskaffningar 32 470 8 462 

UB, Pågående nyanläggningar 40 660 8 692 

Ingående avskrivningar −19 268 −17 073 

Utrangeringar 1 756 44 

Årets avskrivningar − 2 233 − 2 239 

Ackumulerade avskrivningar −19 745 −19 268 

Bokfört värde 49 886 19 460 

Ökningen beror på upparbetad investering i fastigheten där  
Vrak – Museum of Wrecks ska inrymmas 

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 20-12-31 19-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 139 298 129 255 

Överförda tillgångar 2 818 5 916 

Utrangeringar −1 582 −2 776 

Årets anskaffningar 1 851 6 903 

Ackumulerat anskaffningsvärde 142 385 139 298 

Ingående avskrivningar −115 930 −109 080 

Utrangeringar 1 582 2 719 

Årets avskrivningar −9 502 −9 569 

Ackumulerade avskrivningar −123 850 −115 930 

Bokfört värde 18 535 23 368 

Not 12 Kulturtillgångar 20-12-31 19-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 8 404 8 404 

Årets anskaffningar 0 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde 8 404 8 404 

Ingående avskrivningar − 4 400 − 4 400 

Ackumulerade avskrivningar − 4 400 − 4 400 

Bokfört värde 4 004 4 004 

Not 13 Pågående nyanläggningar 20-12-31 19-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 13 740 6 686 

Överförda tillgångar − 2 818 − 5 916 

Årets anskaffningar 46 115 12 970 

Ackumulerat anskaffningsvärde 57 037 13 740 

Ökningen beror på investeringar i Vrak − Museum of Wrecks samt Stötta Vasa. 



   

Not 14 Varulager m.m. 20-12-31 19-12-31 

Ingående saldo 7 581 7 087 

Årets förändring 2 289 494 

Utgående saldo 9 870 7 581 

Lagret består av souvenirer som säljs i museernas butiker. Under 2020 har försäljningen 
minskat väsentligt p.g.a. färre museibesökare från och med mars månad. Då mycket av 
varorna köps in under början av året har detta lett till en ökning av varulagret. 

Not 15 Periodavgränsningsposter 20-12-31 19-12-31 

Förutbetalda hyror 8 590 19 626 

Övriga förutbetalda kostnader 2 255 2 227 

Förutbetalda kostnader 10 845 21 853 

Arbetsförmedlingen 222 195 

Övriga upplupna inomstatliga bidragsintäkter 0 60 

EU 0 805 

Riksbankens jubileumsfond 253 0 

Upplupna bidragsintäkter 475 1 060 

Arkeologiska undersökningar 609 523 

Entreer VM 0 378 

Övriga upplupna intäkter 43 431 

Övriga upplupna intäkter 652 1 332 

Summa periodavgränsningsposter 11 972 24 245 

Not 16 Avräkning med statsverket 20-12-31 19-12-31 

Anslag i räntebärande flöde 

Ingående balans − 2 676 − 3 142 

Redovisat mot anslag 302 582 186 712 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto − 308 947 − 186 246 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde − 9 041 − 2 676 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 

Ingående balans 303 378 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln − 50 − 75 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 253 303 

Utgående balans − 8 788 − 2 373 
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Not 17 Myndighetskapital 

Stats-
kapital 

Dona 
tions-
kapital 

Balanserat 
kapital av 
giftsbelagd 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt 
resultaträkningen 

Summa 

Utgående balans 2019 1 925 2 079 8 298 10 818 23 120 

Rättelse/ändring princip 0 0 0 0 0 

Ingående balans 2020 1 925 2 079 8 298 10 818 23 120 

Föreg. års kap.förändr. 0 0 10 818 −10 818 0 

Årets kapitalförändring 0 0 0 −15 953 −15 953 

Summa årets förändring 0 0 10 818 −26 771 −15 953 

Utgående balans 2020 1 925 2 079 19 116 −15 953 7 167 

Not 18 Donationskapital 20-12-31 19-12-31 

Ingående balans 2 079 2 079 

Årets anskaffning av kulturtillgångar bidragsfinansierade 0 0 

Utgående balans 2 079 2 079 

– Donatorer 

Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum 1 702 

Bovins stiftelse 313 

Marinmusei vänner 64 

2 079 

Not 19 Balanserad kapitalförändring 20-12-31 19-12-31 

Undersökningar, utredningar och andra tjänster − 52 − 487 

Försäljning av varor vid Marinmuseum −7 436 − 6 579 

Försäljning av varor vid Sjöhistoriska museet − 9 942 − 8 983 

Försäljning av varor vid Vasamuseet 28 049 24 674 

Försäljning av varor vid Järnvägsmuseet 146 4 

Vasamuseet exkl. försäljning av varor 8 351 − 331 

19 116 8 298 

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20-12-31 19-12-31 

Ingående avsättning 304 231 

Årets pensionskostnad 71 312 

Årets pensionsutbetalningar − 201 − 239 

Utgående avsättning 174 304 

Not 21 Övriga avsättningar 20-12-31 19-12-31 

Ingående avsättning 1 167 820 

Årets förändring 341 347 

Utgående avsättning 1 508 1 167 

Syftet med avsättningen är att stärka kompetensen för individer och grupper 

enligt lokalt kollektivavtal. 

Not 22 Lån i Riksgäldskontoret 20-12-31 19-12-31 

Beviljad låneram 190 000 150 000 

Utnyttjad låneram 119 860 44 798 

Ingående balans 44 798 32 974 

Under året nyupptagna lån 87 519 21 408 

Årets amorteringar −12 457 − 9 584 

Utgående balans 119 860 44 798 
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Not 23 Övriga kortfristiga skulder 20-12-31 19-12-31 

Personalens källskatt 2 382 2 689 

Övriga skulder 11 35 

2 393 2 724 

1 997 

19 368 

0 30 

Not 24 Periodavgränsningsposter 20-12-31 19-12-31 

Löne- och semesterlöneskuld 17 371 11 587 

Provisioner till researrangörer 0 186 

Övriga upplupna kostnader 7 885 

Upplupna kostnader 19 658 

Riksantikvarieämbetet 405 250 

Försvarshögskolan 

– varav bidragen från statliga givare beräknas tas i anspråk:

            inom 0 – 3 månader   0

            inom 3 – 12 månader 405

            inom 1 – 3 år   0

            mer än 3 år   0 

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm 1 975 5 278 

Investeringar FSSS 2 489 0 

Vasa rediviva 393 393 

Övriga oförbrukade bidrag från icke statliga givare 299 314 

Oförbrukade bidrag 5 561 6 265 

Övriga förutbetalda intäkter 0 462 

Övriga förutbetalda intäkter 0 462 

Summa periodavgränsningsposter 24 929 26 385 

Ökningen av löneskulden beror till största del på upplupna lönekostnader för uppsagd,  
arbetsbefriad personal om 4 345 tkr. 

Minskningen av övriga upplupna kostnader beror till största del på upplupen  
hyra under 2019 som reglerats under 2020. 

Not 25 Redovisning mot anslag 2020 2019 

Intäkter av anslag i resultaträkningen 

samt medel från statens budget för bidrag 302 532 186 637 

Utgifter i anslagsredovisningen − 302 582 −186 712 

Förändring av semesterlöneskuld 50 75 

Anläggningstillgångar via Statskapital 0 0 

0 0 

Inkomster som är redovisade under anslaget 7 935 9 828 
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 Sammanställning av 
väsentliga uppgifter 

Avser (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Låneram i Riksgäldskontoret 

Beviljad i regleringsbrev 190 000 150 000 87 000 42 000 42 000 

Utnyttjad 119 860 44 798 32 974 36 841 34 922 

Kontokredit hos Riksgäldskontoret 

Beviljad i regleringsbrev 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Maximalt utnyttjad 20 469 10 428 4 241 0 12 054 

Räntekonto hos Riksgäldskontoret 

Ränteintäkter 2 87 179 179 0 

Räntekostnader 3 108 245 203 140 

Avgiftsintäkter 

Budget enligt regleringsbrev (disponeras) 219 784 195 289 188 132 167 071 148 700 

– avg.intäkter som disp. av myndigheten 36 080 211 209 187 378 183 277 160 185 

Anslagskredit, anslag 8:1.6 Centrala museer: Myndigheter: SMTM 

Beviljad i regleringsbrev 5 713 5 587 5 471 3 999 3 945 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Summa anslagssparande 9 041 2 676 3 141 3 024 1 131 

Antal årsarbetskrafter totalt 232 228 222 181 176 

Medelantalet anställda totalt 270 270 265 204 192 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 496 1 638 1 619 1 652 1 547 

Balanserad kapitalförändring 19 116 8 298 14 748 14 522 9 549 

Årets kapitalförändring 
−15 953 10 818 −6 450 226 4 973 

Undertecknande av årsredovisning 2020 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning. 

Stockholm 2021-02-22 

Mats Djurberg  
Vikarierande överintendent 
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