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NY ORGANISATION OCH CHEFSSTRUKTUR FÖR  
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR 
Informationstexten nedan är baserad på det underlag som låg till grund för lokal och 
senare central förhandling, med vissa förtydliganden. 

 
 
BAKGRUND TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 
 
Nya strategier för att leverera på övergripande uppdrag  
Världskulturmuseerna står inför flera stora utmaningar och behöver anpassa organisation 
och arbetssätt för att möta nya förutsättningar och nya förväntningar från omvärld och 
uppdragsgivare. Dels behöver myndigheten hantera en mycket svår ekonomisk situation där 
andelen rörliga medel under kommande år krymper till en nivå som omöjliggör utveckling 
och förnyelse av verksamheten. Dels behöver myndigheten vända en nedåtgående 
besöksutveckling genom att bli mer relevanta i sin samtid och genom att nå fler och nya 
besökare/användare. Det handlar också om att utnyttja den potential som 
Världskulturmuseerna har i att kunna relatera till aktuella samhällsfrågor och sätta frågor 
som migration, integration, demokrati, mänsklig kreativitet i en global och historisk kontext. 

Myndigheten har i VP 2016 beslutat om följande långsiktiga mål och fokus: 

- Bli en angelägenhet för fler!  
- Dubblera antalet besökare och användare [2018] 1 
- Världskulturmuseet Göteborg, Världskulturmuseet Stockholm (Etnografiska museet, 

Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet), Världskulturmuseet Pop-Up  
- Förbättra myndighetens ekonomiska förutsättningar. 

 

                                                           
1 Målet avser både fysiska besökare och digitala användare. 
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För att åstadkomma förändringarna har följande strategier valts för perioden 2016 – 2018: 

 

1. Besökare i fokus 
- Museiupplevelser i världsklass 
- I dialog och samskapande med användarna  
- Utveckla både den digitala och fysiska upplevelsen – DET DIGITALA MUSEET 

 
2. Effektivt resursutnyttjande  
- Effektivare resursutnyttjande (tid och pengar). 
- Arbeta smart, skalbart och kostnadseffektivt. 
- Arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. 

 
3. Strategisk samverkan 
- Samarbeta bättre inom myndigheten och mellan Göteborg – Stockholm. 
- Släppa tolkningsföreträdet, bjuda in fler grupper att bidra till att genomföra vårt 

uppdrag.  
- Utöka samarbetet och bygga långsiktiga relationer till våra målgrupper, 

samarbetspartners, finansiärer, andra myndigheter, museer, utbildningsaktörer, 
frivilligorganisationer, volontärer m fl med utgångspunkt i gemensam nytta. 

 

Den bistra verkligheten – myndighetens ekonomiska förutsättningar 
Statskontoret har i sin rapport särskilt uppmärksammat myndighetens svåra ekonomiska 
situation och framhåller att Statens museer för världskultur (SMVK) måste genomföra 
kraftfulla besparingar för att även fortsättningsvis kunna uppfylla sitt uppdrag. I nuläget är 
en alltför hög andel av intäkterna uppbundna i fasta kostnader som lokal- och 
personalkostnader och väldigt liten andel utgör rörliga medel. Inför kommande år kommer 
andelen rörliga medel gå från en mycket låg nivå till en extremt låg nivå (från 7 % år 2015 till 
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3 % prognos för 2017). Situationen är ohållbar, då den innebär att vi inte kan utveckla 
verksamheten på det sätt som krävs för att uppfylla vårt uppdrag.   

Statskontoret rekommenderar att myndighetens organisation ses över utifrån ekonomiska 
förutsättningar och framtida inriktning, att olika alternativ övervägs för att uppnå ett mer 
effektivt resursutnyttjande t.ex. genom att stärka samarbetet mellan verksamheterna i 
Stockholm och Göteborg. Utredningen slår fast att utrymmet för att minska myndighetens 
rörliga kostnader i princip är uttömt och att mer riktade besparingar måste genomföras för 
att frigöra resurser som kan användas för att utveckla verksamheten. SMVK bör se över 
möjligheten att minska såväl personal- som lokalkostnader och även se över hur 
myndigheten kan öka intäkterna vid sidan av anslaget. Detta ställer krav på att arbeta 
strukturerat med extern finansiering, generellt ökad kostnadsmedvetenhet och 
affärsmässighet samt förmåga att utveckla nya affärsmodeller.  

Regeringen har valt att följa Statskontorets rekommendationer och gett myndigheten i 
uppdrag att se över vad som kan göras för att förbättra myndighetens ekonomiska 
förutsättningar och hur olika handlingsalternativ kan påverka verksamheten. Uppdraget ska 
redovisas senast 30 september 2016. 

 
Behov av hög förändringsförmåga 
Vi lever i en värld i ständig förändring. Vi behöver därför skapa en organisation som kan 
möta förändringar i omvärlden, nya kundkrav och en framtid som inte längre är förutsägbar. 
För att vara bättre rustade behöver vi kunna förena förmågan att snabbt ställa om med 
förmågan att ständigt intressera oss för den omvärld vi verkar i samt förmågan att förstår hur 
vi tillsammans kan skapa värde för dem vi finns till för – samhället/besökarna/användarna.  

Några nyckelord är överblick, initiativkraft, möjlighet till återkoppling (positiv och 
konstruktiv), att vi alla möter besökarna och att vi alla har viljan till ständig förbättring så att 
synen på misstag går från dömande till lärande. För att möta krav på ständig utveckling 
måste vi kunna utveckla förmågan att ställa om, lära nytt och byta roller när så behövs. 

 
Yttre faktorer - Krav och förväntningar från omvärlden 
Konkurrensen om människors tid, intresse och plånbok har ökat. Förväntningar på ett 
museibesök har generellt höjts. Det räcker inte med en bra utställning, utan hela upplevelsen 
måste motsvara och gärna överträffa förväntningarna. För att locka fler och framför allt nya, 
kanske ovana besökare till museerna krävs ett strategiskt och långsiktigt publikarbete, där 
viljan att målmedvetet försöka undanröja de eventuella fysiska, mentala och sociala hinder 
som finns är avgörande.  

Framtidens museer kommer att skapas i dialog med publiken - co-creation, co-collection. 
Publiken kommer att förvänta sig att kunna interagera med utställningar, att kunna bidra 
och addera egna tolkningar och berättelser, att kunna lämna spår och påverka genom eget 
ställningstagande. Detta kommer att ställa nya krav på oss som skapar dessa rum för 
kunskap, dialog och upplevelse.  

De unga som idag bildar familj är första generationen som aldrig upplevt en tillvaro utan 
internet. De är födda med digitala DNA och kommer att ställa helt andra krav på oss när det 
gäller interaktion, service, köpbeteende, informationsinhämtning etc. Framtidens besökare 
kommer att förvänta sig både fysiska och digitala upplevelser som förstärker varandra, bidrar 
till att fördjupa och förlänga besöket och därmed skapa ännu större värde. 
Världskulturmuseerna har stora möjligheter att vara verkligt relevanta och även utnyttja den 
digitala utvecklingens möjligheter.  
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Behov av förflyttningar  
Organisationen behöver göra ett antal förflyttningar för att möta nya krav från omvärlden. 
Lite generaliserat kan de sammanfattas enligt nedan. Det innebär inte att vi redan idag tagit 
bra initiativ i denna riktning, men vi behöver göra förflyttningen mer konsekvent, långsiktig 
och strukturerad. 

x Inifrånperspektiv -> användarperspektiv 
x Det VI tycker är viktigt/intressant -> det målgrupperna tycker är relevant 
x Pedagogiskt utbud som utgår från våra utställningar -> utbud som utgår fr läroplanen 
x Gissa vad målgruppen behöver -> fråga målgrupperna gm fokusgrupper, 

användardialog 
x En röst, en tolkning -> många röster, tolka i dialog med publiken 
x Världen där borta -> vi lever i en global värld + Världen här och nu 
x Utställning -> Upplevelse 
x Fysisk upplevelse -> Fysisk och digital 
x Titta på egen hand-museum -> Göra Tillsammans-museum (interaktion) 
x Föremålen talar för sig själv -> föremål laddade med egna o andras berättelser  
x Producera böcker -> tillgängliggöra digitalt i olika kanaler o format som når många 
x Användarna hitta till oss/vår hemsida -> vi bjuder in, söker upp, dyker upp och är 

även på platser där besökarna redan är (förort, Gallerior, YouTube, Flickr, Wikipedia) 
x Gör/producerar själva -> producerar i samarbete med andra 
x Statiskt -> snabbfotat, föränderligt, planera för det oförutsedda 
x Stora, fasta investeringar -> skalbart, flexibelt, aktivera basutbudet 

 

Brister i befintlig organisation 

2011 införde SMVK en matrisorganisation som innebar att verksamheten organiserades i ett 
antal tvärgående funktioner: Administration, Utställningsproduktion, Museimiljö och 
Samlingar och bevarande. Syftet med att införa en matrisorganisation var att bryta upp 
gamla strukturer och därigenom få organisationen att fungera mer som en myndighet med 
ett gemensamt uppdrag i stället för fyra fristående museer. Merparten av verksamheten vid 
Världskulturmuseet organiserades som en egen avdelning ledd av en museichef. 2014 
justerades organisationen och museichefer inrättades vid de tre museerna i Stockholm 
(Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet) med ansvar för att sköta 
museernas externa relationer och utveckla respektive plats profil. Museicheferna i Stockholm 
saknade dock personalansvar och övergripande ansvar.  

Vi kan konstatera att nuvarande organisation, trots goda intentioner, inte fungerat optimalt. 
Den är svår att förstå och upplevs som otydlig. Skillnaderna mellan hur verksamheten har 
organiserats i Stockholm respektive i Göteborg har varit inkonsekvent vilket inte gynnat 
arbetet att bygga en gemensam myndighet. De samordningsvinster som en sammanslagen 
myndighet skulle kunna resultera i har inte infriats. Fortfarande organiseras många 
verksamheter utifrån plats och inte utifrån behov av samordnat funktionsansvar. 
Myndigheten har därmed en bit kvar för att fungera som EN myndighet som arbetar utifrån 
ett gemensamt uppdrag och inte fyra separata museer.   

Statskontoret har i sin rapport särskilt uppmärksammat: 

- Nuvarande organisation är oöverskådlig. 
- Myndigheten har relativt många chefsbefattningar med tanke på att antalet 

årsarbetskrafter och en tredjedel av chefstjänsterna saknar ordinarie bemanning. 
- Genomförd medarbetarundersökning påvisar ett brett missnöje med organisationen. 
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- Många upplever rollerna som oklara, särskilt gäller detta museicheferna i Stockholm 
som har ansvar för museernas profil men har vare sig mandat, personal eller 
ekonomiska resurser att styra verksamheten. 

- Gemensamma resurser bör kunna utnyttjas mer effektivt. 
- Statskontoret anser att SMVK behöver se över sin organisering utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna och den framtida verksamhetsinriktningen. 
- Myndighetens behov av att se över sina ekonomiska förutsättningar genom att minska 

personal- och lokalkostnaden samt öka andel egengenererade intäkter  

 

KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ EN NY ORGANISATION 

När vi lägger förslag till en ny organisation så är det i syfte att hitta en organisationsstruktur 
som tydligt utgår från vårt uppdrag och förutsättningen att vi är EN myndighet. 
Organisationen ska skapa förutsättningar att leverera på uppdraget och fastställda strategier. 
Den ska skapa lugn och trygghet genom sin tydlighet och samtidigt bidra till en hög 
omställningsförmåga som hjälper oss verka i en tillvaro i ständig förändring.  

Våra krav och förväntningar på en ny organisation är: 

- Enkel, tydlig, lätt att förstå.  
- Tydliggöra roller, ansvar och befogenheter. 
- Skapa arbetssätt och förutsättningar för att vi ska leverera på uppdraget och 

fastställda strategier 
- Underlätta att verka som EN myndighet med ett gemensamt uppdrag.  
- Med hänsyn till det ekonomiska läget få en annan ekonomi. 
- Stärka samverkan mellan myndighetens samtliga museer och Stockholm - Göteborg. 
- Leda till att vi utnyttja våra gemensamma resurser och vår kompetens mer effektivt. 
- Kunna möta förändringar i omvärlden på ett effektivt sätt.  
- Skapa utrymme för kreativitet. 
- Stärka uppdraget att bli en angelägenhet för fler - optimera utifrån besökarfokus. 

 
 

Generella insikter   

Den nya organisationen ska, förutom att hantera nya förutsättningar och krav på omvärld 
och uppdragsgivare, hantera utmaningen att vi är en myndighet uppdelad på fyra museer 
(Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet) och 
två orter (Stockholm och Göteborg). Organisationen ska tillmötesgå medarbetares behov av 
en hemmabas och kontakt med en närvarande chef, även om verksamheten i stor 
utsträckning bedrivs i tvärgående samverkan med tydlig koppling till uppdraget, snarare än 
organisationstillhörighet. Detta till trots måste vissa frågor besvaras, t ex. Hur bygger vi in 
former för kontinuerligt lärande i organisation och arbetssätt? Vad är platsspecifikt och vad 
kan samordnas med gemensam metodik och rutiner? Hur ska vi hantera framför allt 
omvärldens förväntningar på traditionella museichefsrollen? Hur ska vi hantera 
platsansvaret?  

Slutsatsen är att vi har mer att vinna på att fullfölja matrisorganisationen fullt ut. Tvärgående 
samarbete måste bli mer oberoende av tid och rum. För att tala bildspråk så skulle man 
kunna säga att vi måste sluta att krama våra byggnader och mer krama vårt gemensamma 
uppdrag och inte minst vår publik.  
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Målet med nuvarande organisationsförändring är att samverkan ska öka mellan muserna i 
Stockholm och mellan museerna i Stockholm och Göteborg. Samtliga avdelningar/enheter 
kommer att ha medarbetare placerade på båda orterna. Den fysiska placeringen på de olika 
museerna i Stockholm, är en parallell process som inte rör denna förhandling, utan bestäms 
utifrån individers och enheters arbetsuppgifter och myndighetens planering av verksamheten 
på kort och lång sikt. 
 

Förtydligande:  
Med medarbetarnas behov av en ”hemmabas” menas en tydlig tillhörighet på en avdelning 
eller enhet samt tjänstgöringsort Stockholm eller Göteborg.  

Myndighetens långsiktiga mål ”Världskulturmuseet Göteborg, Världskulturmuseet 
Stockholm, Världskulturmuseet Pop-Up” syftar till att tydliggöra att vi är EN myndighet 
med ett gemensamt uppdrag, att vi har ett nationellt uppdrag genom att finnas på flera 
platser i landet, på sikt förhoppningsvis även mer uppsökande. Med ”Världskulturmuseet 
Stockholm”, avses den del av den nya organisationens verksamhet som är förlagd till 
Stockholm, i dagsläget de tre museerna. Vi har med detta mål inte definierat på hur många 
platser vi i framtiden kommer att finnas i Stockholm. Att utreda den frågan är en del av ett 
regeringsuppdrag som kommer att kräva andra typer av analyser och göras oberoende av 
detta organisationsförslag.  

 

Process med att ta fram förslaget till ny organisation  

Förslag till ny organisation har processats fram i flera steg. Dels har synpunkter som 
framkommit i medarbetarenkäter, statskontorets rapport, enskilda intervjuer fångats upp. 
Dels har chefsgruppen processat olika förslag i flera steg där man vänt och vridit på vilka 
behov som organisationen ska uppfylla.  Medarbetare har involverats i samtal i större och 
mindre grupper.  

Organisationsförslaget har även presenterats för Arbetsmiljökommittén som tillsammans 
med arbetsgivare och arbetstagarorganisationer genomför en riskbedömning enligt 
arbetsmiljölagens krav. Riskbedömning utgör en del av detta beslutsunderlag och biläggs till 
förhandlingsunderlaget.  

Arbetsgivarens avsikt är att besluta enligt detta underlag efter det att förhandlingen är 
avslutad. Det återstår sedan andra beslut som berör inplacering i den i detta underlag 
beslutade organisationen. Arbetsgivaren återkommer med beslutsunderlag inför kommande 
förhandlingar och riskbedömningar kommer att göras i flera steg. 
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NY ORGANISATION 
Utifrån ett tydligt besökarfokus2 organiseras myndigheten i fyra avdelningar för 
kärnverksamheten samt två enheter för stödfunktionerna.  

Kärnverksamhet: Samling, Digitala museet, Innehåll och lärande samt Publika möten.   

Stödfunktioner: enheterna Kommunikation och Marknad samt Ledningskansli 

Samtliga avdelningar/enheter har hela myndigheten som arbetsfält. 

Större avdelningar får både en avdelningschef och en biträdande chef, placerade på 
respektive ort. Huvuddelen av ledningskansliet förläggs till Göteborg. 

Nedan presenteras tentativa uppdragsbeskrivningar. När väl en ny ledningsgrupp är satt 
kommer arbetet att fortsätta med att förfina uppdrag och mätbara mål.  

Organisationsskiss som blomma – för att tydliggöra att alla avdelningar ska ha publiken 
i fokus, har vi ritat den nya organisation som en blomma, med stödjande enheter. 

 

 
 

 

 

                                                           
2 Ordet Publik kan ersättas av besökarna/kunderna/användarna/medborgarna i fokus beroende på vad som är 
mest relevant. Det som betonas är att alla avdelningar ska ha besökarna/publiken för ögonen.  
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Traditionellt organigram - Man kan, på ett mer traditionellt sätt, rita samma 
organisation såhär. 
 

 

 

  

ÖI 

Samling 
[Avd.chef /bitr 
avdelningschef] 

 
Innehåll och lärande  

[Avd.chef /bitr 
avdelningschef] 

 

 
 

Publika möten 
[Avd.chef /bitr 
avdelningschef] 

 
 

Digitala museet 
[projektledare] 

Kommunikation  
och marknad 

[Kommunikations-  
och marknadschef] 

Ledningskansli 
[Stabschef] 
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KÄRNVERKSAMHET 

Samlingsavdelningen 
Övergripande 
Samlingsavdelning har i uppdrag att arbeta med samlingsförvaltning och att bygga kunskap 
om föremålen.   

Uppdrag 
Samlingsavdelningen ansvarar för att förvalta, vårda och utveckla myndighetens samlingar 
(materiella och immateriella) bestående av föremål, böcker, bilder, filmer, arkivhandlingar 
etc. Avdelningen ansvarar för accession, registrering, löpande digitalisering, föremålsvård, 
konservering, klimat, magasin samt låneärenden och depositioner.  

Förändring 

- Effektivisera samlingsförvaltningen genom att betrakta museernas samlingar som EN 
gemensam och genom att arbeta utifrån en myndighetsgemensam förvaltningsplan.  

- Förtäta magasinering i befintliga lokaler.  
- Bygga kunskap om föremålen i dialog med omvärlden. 
- Använda föremålen som en del av en berättelse som involverar publiken.  
- Bedriva föremålsförvaltning publikt. Webbsänd analys, konservering inför publik etc. 
- Från ett reaktiv insamlande till aktiva förvärv.  
- Digitalisera utifrån fastställd digitaliseringsplan och strategiska prioriteringar.  
- Utveckla former och nätverk för att generera kunskap om samlingarna i dialog med 

användare och experter utanför SMVK. (Co-collection. Digital repatriering) 
- Se över möjligheten till gallring av samlingarna.  
- Översyn av depositioner  

Samarbete med andra avdelningar 
Samlingsavdelningen ska bedriva sitt arbete i nära samarbete med framför allt Innehåll och 
lärande, Publika möten och Digitala museet. Man ska utveckla effektiva samarbeten internt 
och externt, med besökarnas intressen i fokus.  

Bemanning  
Vid avdelningen arbetar i huvudsak konservatorer, föremålskoordinator, 
föremålsantikvarier, bildarkivarie, bibliotekarier, fotografer med inriktning mot 
föremålsfotografering och intendenter med inriktning mot samlingsförvaltning.  

Ledning 
Avdelningen leds av en avdelningschef samt en biträdande avdelningschef med placering på 
respektive ort. 
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Innehåll och lärande 
Övergripande  
Med besökaren i fokus utvecklar Innehåll och lärande myndighetens publika utbud. 

Uppdrag 
Avdelningen ska bidra till att skapa ett publikt utbud som berör, utmanar, stärker och 
attraherar fler och nya besökare. Utbudet, som kan vara i form av utställningar, pedagogiska 
koncept, appar etc, ska utvecklas i dialog med omvärlden och bygga på research, urval och 
verkningsfull gestaltning. Avdelningen ska implementera en bred syn på lärande som en 
aktiv process där människors lust, nyfikenhet och tidigare erfarenheter och kunskaper tas till 
vara. Avdelningen har ett starkt metodutvecklande och experimenterande uppdrag - alltid 
med målgrupperna för ögonen. Ofta utvecklas verksamheten inför öppen ridå, där publiken 
bjuds in att ta del av och påverka processen. Utveckling sker i dialog och samskapande med 
expertkompetens och publik, vilket innebär att släppa tolkningsföreträdet. 

Förändring 

- Etablera ett publikt utbud på myndighetens olika arenor som sätter besökaren i fokus 
och möjliggör/bygger långsiktiga strategiska samarbeten 

- Etablera arbetsformer som skapar förutsättningar för olika typer av co-creation och 
co-collection med målgruppen och andra externa partners/intressenter (stake-
holders)  

- Etablera ett redaktionellt arbetssätt som möjliggör skalbarhet, snabbhet och 
flexibilitet att möta förändringar i omvärlden. 

- Utveckla det pedagogiska utbudet utifrån skolans behov och läroplanens mål  
- Utveckla konceptet ”Aktiv bas” 
- Utveckla ett publikt utbud och arbetsformer som leder till målsättningen 

”Världskulturmuseet Göteborg”, ”Världskulturmuseet Stockholm” och 
”Världskulturmuseet” pop-up”  

Samarbete med andra avdelningar  
Innehåll och lärande ska bedriva sitt arbete i nära samarbete med avdelningarna Samling, 
Digitala museet, Publika möten samt enheten Kommunikation och Marknad. Avdelningen 
ska utveckla effektiva samarbeten internt och externt, med besökarnas upplevelse och 
intresse i fokus. 

Bemanning 
Vid avdelningen arbetar intendenter, producenter, projektledare, pedagoger, formgivare och 
fotograf/filmare med uppdrag att utveckla publika utbud (oberoende av format) samt 
tekniker som arbetar med utveckling och drift av publikt utbud.  

Förtydligande: De pedagoger som knyts till avdelningen Innehåll och lärande har i 
specifikt uppdrag att utveckla vårt pedagogiska utbud utifrån skolans behov och 
läroplanens mål samt säkerställa olika målgruppers behov i utvecklingen av publikt utbud. 
Det innebär även att utveckla nya pedagogiska koncept, program, material, 
lärarhandledningar mm anpassade för skolans olika åldersgrupper. 

Samtliga pedagoger förväntas oberoende av avdelningstillhörighet att genomföra 
visningar riktade mot olika målgrupper.  

Ledning  
Avdelningen leds av en avdelningschef samt en biträdande avdelningschef med placering på 
respektive ort. 
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Digitala museet 
Övergripande  
Digitala museet är en avdelning som initierar och driver den digitala utvecklingen i 
organisationen och bidrar till att hela organisationen ska tänka och leva även digitalt.  

Uppdrag  
Avdelningen har i uppdrag att initiera och driva digitala utvecklingsprojekt som rör digital 
upplevelse, digitalt innehåll, digitala arbetssätt och rutiner. Det innefattar att bidra till att 
utarbeta strategier för att utveckla det publika utbudet, men även stödja generella digitala 
arbetssätt. I avdelningens uppdrag ligger att hålla sig à jour med digital teknik inom 
relevanta områden. 

Förändring 
Digitala museet inrättas för att intensifiera vårt digitala utvecklingsarbete och för att 
tydliggöra att digitalisering är en viktig del av vår kärnverksamhet. Den kommer sannolikt 
inte att behövas som separat funktion om 10-15 år, då det digitala betraktas som är självklart 
och är integrerat i all verksamhet.  

Digitala museet ska hjälpa oss att tänka digitalt från början, för olika kanaler, målgrupper 
och format. 

Samarbete med andra avdelningar 
Avdelningen samarbetar med samtliga andra avdelningar och enheter. Verksamheten bedrivs 
första hand som interna och externa samarbetsprojekt. Digitala museet blir en viktig 
plattform för möten, utveckling och samverkan mellan Göteborg och Stockholm.  

Bemanning 
Liten avdelning som kan växa snabbt utifrån behov och externt finansierade uppdrag.  Några 
få personer utgör avdelningens grundbemanning och man knyter till sig extern kompetens 
och medarbetare från övrig organisation för tillfälliga uppdrag t ex i form av Curators of 
Digital Content.  

Ledning 
Avdelningen leds av en visstidsanställd projektledare som har uppdrag att bygga upp 
verksamheten. Projektledaren är underställd Överintendenten. Projektledaren har inte 
personalansvar. Medarbetare på avdelningen Digitala museet är grundplacerade på övriga 
avdelningar eller enheter. 
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Publika möten  
Övergripande 

Avdelning med ansvar för att optimera upplevelsen/mötet med publiken  

Uppdrag 

Avdelningen Publika möten sätter besökaren i fokus genom att bygga broar inifrån och ut 
respektive utifrån och in – och samt bidrar till att besöket börjar och slutar digitalt. 
Avdelningen ansvarar för utveckling och drift av butik, reception, konferens och event samt 
program och visningsverksamhet. Genom ett bemötande i toppklass bygger vi långsiktiga 
relationer med fler, nya och mycket nöjda besökare.  

Förändring  

- större ansvarstagande för helheten, oavsett vilken del besökaren kommer till 
- ansvarar för hela kundresan  
- ansvar för att tillsammans med Innehåll och lärande utveckla det strategiska 

publikarbetet mot olika målgrupper 
- större helhetsgrepp så att ett pedagogiskt tänk förmedlas till både enskilda och 

grupper   
- varje personligt möte, oavsett anledning, skall generera ett återbesök 
- skall vara en säljorienterad avdelning med tydliga mål och koll på intäkter, utgifter, 

utbud och efterfrågan samt NKI 
- att aktivt vara besökarens röst in i organisationen, i alla led och nivåer (vilket kräver 

kunskap om besökarens önskningar genom intervjuer, enkäter etc) 
- bidrar till en öppen och transparent dialog med besökarna 
- fler minuter interaktion per personal/besökare 

Samarbete med andra avdelningar  
Avdelningen Publika möten ska bedriva sitt arbete i nära samarbete med Innehåll och 
lärande, Samling och Digitala museet samt enheten Kommunikation och Marknad. 
Tillsammans utvecklas effektiva samarbeten internt och externt, med besökarnas upplevelse 
och intresse i fokus. Publika utvecklingsprojekt (t ex ny utställning) utvecklas i tvärgående 
projekt där kompetens från avdelningen är representerad. Programråd inrättas med 
representation från olika delar i organisationen med uppgift att ta fram förslag till 
programverksamhet som svarar mot de olika museernas platsprofil och olika målgruppers 
behov. 

Bemanning  
Vid avdelningen arbetar kompetens för att utveckla strategiskt publikarbete – 
programansvariga, pedagoger, frontpersonal/värdar, ansvariga för butik, konferens och 
event.  

Förtydligande: De pedagoger som knyts till Publika möten har i uppdrag att utveckla ett 
strategiskt publikarbete som bygger på att skapa långsiktiga relationer till fler och nya 
besöksgrupper. Samtliga pedagoger förväntas oberoende av avdelningstillhörighet att 
genomföra visningar riktade mot olika målgrupper. 

Ledning 
Avdelningen leds av en avdelningschef samt en biträdande avdelningschef med placering på 
respektive ort. 
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STÖDVERKSAMHET 

Kommunikation och marknad 
Övergripande 
Stödfunktion som ansvarar för att utveckla Världskulturmuseernas interna och externa 
kommunikation samt utveckla nya marknader och partnerskap. 

Uppdrag 
Enheten ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation, marknadsföring, 
webb/sociala medier, press- och mediebearbetning, varumärkesfrågor. Enheten ansvarar 
också för att utveckla och tillsammans med övriga avdelningar driva myndighetens arbete 
med fundraising (sponsring, donationer) och affärsutveckling (nya marknader, nya 
affärsmodeller/-koncept). 

I enhetens uppdrag ingår även att utveckla och genomföra besökar- och 
marknadsundersökningar samt att administrera Världskulturmuseernas externa relationer 
med kunder och intressenter (kundklubbar/kontaktdatabas etc).  
 

Förändring 

- Genom att slå samman kommunikationsavdelningen med utveckling av nya 
marknader och partnerskap når vi nya möjliga intressenter och samarbetspartner.  

- Med utgångspunkt att agera som EN myndighet talar vi med en starkare röst och kan 
kommunicera mer effektivt. 

- Med utgångspunkt i vårt uppdrag ska vi undersöka förutsättningarna för hur vi 
kommunicerar varumärke, identitet och platsprofil i syfte att nå en större och bredare 
målgrupp. 

- Myndighetens externa kommunikation ska i större utsträckning vara långsiktig och 
identitetsstärkande.   

- Genom att utveckla rutiner, mallar, manualer och grafiska riktlinjer ger vi stöd, bidrar 
till effektivt resursutnyttjande och säkerställer att alla i organisationen kommunicerar 
enhetligt.  

- Genom ett tydligt ansvar för Intranät och internkommunikation bidrar enheten till 
ökad tydlighet i myndighetens styrning och i informationsutbytet inom SMVK.  

 

Samarbete med andra avdelningar 
Enheten för Kommunikation och Marknad samverkar och ger stöd till samtliga övriga 
avdelningar. 

Bemanning   
Enheten bemannas med kompetens inom kommunikation, webbutveckling, sociala medier, 
pressbearbetning, grafisk form. 

Behov av ny kompetens - affärsutveckling/sponsring.  

Ledning 
Enheten leds av en Kommunikations- och marknadschef som rekryteras externt.  
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Ledningskansliet 
Övergripande 
Ledningskansliet svarar för myndighetens ekonomiska och administrativa verksamhetsstöd 
och uppföljning.  

Uppdrag  
Stödfunktion som ansvarar för att samordna och utveckla arbetet med budget och 
redovisning, internkontroll, verksamhetsplan, uppföljning, kvalitetskriterier, interna 
riktlinjer och policyer, remisser, budgetunderlag och årsredovisning. Inom enheten ligger 
ansvar för administrativt stöd, arkiv, diarium, registratur, upphandling och inköp, 
avtalshantering, juridiskt stöd, personaladministration, HR, Fastighet och säkerhet inklusive 
lokalvård samt IT. 

Förändringar  

- På enheten samlas alla administrativa stödfunktioner.  
- Långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering samt förbättrad uppföljning och 

styrning leder till bättre resursutnyttjande. 
- Bra rutiner för budget och uppföljning, VP-process och ÅR-process där helheten 

hänger ihop. 
- Ger stöd till organisationen i att agera mer affärsmässigt.  
- Bidragit till effektivare resursutnyttjande genom gemensamma rutiner för inköp, 

upphandling och avtalshantering.  
- Tagit fram enkla mätbara nyckeltal som bidrar till att alla medarbetare förstår 

samband mellan kostnader och intäkter, samt kan följa mått på framgång. 
- Ta ställning till vilka administrativa tjänster inom t ex ekonomi- och 

löneadministration, arkiv etc som kan läggas över på Statens Service Center.  
- Administrativt stöd som underlättar i vardagen 
- Tagit fram långsiktiga planer för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.  
- Arbetar medvetet för att minska våra lokalkostnader genom effektivt lokalutnyttjande 

och agera som tydlig kravställare. 
- Höjt riskmedvetenheten. Genomfört riskanalys. Tagit fram krisplan, 

krisberedskapsplan. 
- Funktionsansvar istället för platsansvar (lokal- och säkerhet) 

 

Samarbete med andra avdelningar 
Enheten samverkar och ger stöd till samtliga avdelningar och enheter.  

Bemanning  
Enheten bemannas med kompetens inom ekonomi och redovisning, verksamhetsplanering, 
verksamhetsuppföljning, personaladministration, HR-stöd, registratur, 
utredning/handläggning, inköp/upphandling, fastighetsförvaltning inklusive lokalvård, 
säkerhet, IT. 

Under 2017 behöver vi ta hänsyn till de förändringar en tvingande anslutning till Statens 
servicecenter kommer att innebära (planerad från 2018). Det berör i första hand 
löneadministration.  

Ledning 
Enheten leds av en stabschef, med placering i Göteborg. 
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Tvärsammansatta råd och Advisory Board 

För att stärka samverkan inom organisationen och säkerställa belysning från flera perspektiv 
formas ett antal råd med representation över avdelningsgränser; programråd, 
utställningsråd, förvärvsråd. Myndighetens forskningsråd sätts samman med extern och 
intern representation.  

För utveckla målgruppsanpassat utbud etableras ett Kids och/eller Young Advisory Board. 
Till myndigheten knyts även ett övergripande strategiskt Advisory Board med internationell 
medverkan.  

Kreativt teamarbete etableras över avdelnings- och platsgränser för att utveckla respektive 
plats profil, potential och identitet, t ex i form av programråd. 

Förslag att inrätta ett tidsbegränsat uppdrag som forskningssamordnare direkt under ÖI med 
uppdrag att leda arbetet med att ta fram en forskningsstrategi.  

- Ansvarig för att utse och sammankalla Kids och Young Advisory Board är 
Avdelningschef Innehåll och lärande. 

- Ansvarig för att sammankalla forskningsrådet är forskningssamordnaren.  
- Ansvarig för att sammankalla programrådet är Avdelningschef för Publika möten. 
- Ansvarig för att sammankalla utställningsrådet är Avdelningschef Innehåll och 

lärande. 
- Ansvarig för att sammankalla förvärvsrådet är Avdelningschef Samling. 
- Ansvarig för att utse och sammankalla övergripande Advisory Board är ÖI. 

Rådens funktion är att vara rådgivande och beredande till ÖI respektive ledningsgrupp, bidra 
till samordning, kreativ utveckling och omvärldsbevakning. Beslut om sammansättning av 
råden (m u a Kids/Youth Advisory Board), uppdrag och mötesfrekvens fattas av ÖI, efter 
beredning i Ledningsgruppen.  

 

Inriktning för Projektverksamhet 
Mindre projekt kan bedrivas inom en eller två avdelningar medan större projekt bedrivs i 
projektgrupper med representanter från verksamhetens olika delar.  

ÖI utser projektledare och projektstyrgrupp i större projekt. Projekt genomförs enligt 
förenklad eller mer fördjupad projektmodell.  

 

Styrning och ledning 
Myndigheten leds av en Överintendent som utses av regeringen.  

Överintendenten tillsätter chefer, utser ledningsgrupp och chefsgrupp.  

Ledningsgruppen består av avdelningschefer, enhetschefer för stödfunktionerna (dvs 
Kommunikations- och marknadschef samt Stabschef) och vid behov Ekonomi- och 
redovisningsansvarig, HR-chef, projektledaren för avdelningen Digitala museet. 

Chefsgruppen består av avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, enhetschefer för 
stödfunktionerna, Ekonomi- och redovisningsansvarig och HR-chef.  


