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20 ÅR 
MED ARBETSAM
– AV ANDERS LIND

ArbetSam firar 20-årsjubileum 2018, men de ideella krafterna som arbetar för  
att bevara industrisamhällets kulturarv har verkat mycket längre. Genom ArbetSam  
fick arbetslivs museerna en egen röst som kunde nå politiker och myndigheter. 
ArbetSam och arbetslivsmuseerna har bidragit till att kulturarvet fått en mycket  
vidare tolkning. Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden när kulturminnesvård 
var detsamma som fornminnen, kyrkor och slott. Kulturarvet är inte bara byggnader  
och maskiner utan också politiska, kulturella och sociala sammanhang. 

Sveriges industrialisering omvandlade samhället 
i grunden. Människors livsvillkor och konsumtion 
förändrades radikalt. Det är arbetslivsmuseerna  
och de ideella krafternas uthålliga och målmed-
vetna arbete som räddat kulturarvet. 

Vad skulle museisverige vara utan våra eldsjälar? 
På arbetslivsmuseerna finns människorna med sina 
berättelser. Här finns den del av vår historia som 
inte går att hitta på våra stora nationella museer. 

Inte heller våra länsmuseer, med några få undantag, 
har varit särskilt intresserade av de här frågorna. 
Men på arbetslivsmuseerna finns människors arbete 
och kampen för ett bättre liv. Vi har målmedvetet 
arbetat för att de många människornas historia ska 
bevaras och finnas kvar för kommande generationer. 
Idag är fler än någonsin engagerade i arbetet med 
industrisamhällets kulturarv.

20 ÅR MED ARBETSAM
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Genom uppvaktningar och skrivelser har vi försökt 
påverka nationella politiker och myndigheter och 
visa på de ideella krafternas betydelse för kultur-
arvets bevarande. 

Det är inte lätt att försöka sammanfatta 20 års 
verksamhet med några få ord, därför nöjer jag mig 
med att ta upp några viktiga fakta och händelser:

• Museiguiden som utkom första gången 2003 
har varit en stor framgång för ArbetSam. I den 
senaste museiguiden valde 450 medlemsmu-
seer att medverka. Varje museum presenteras 
med bild, text, öppettider och kontaktuppgifter. 
Upplagan är 40 000 exemplar och distribueras 
kostnadsfritt till alla medlemmar, turistbyråer, 
bibliotek, tidskrifter med flera. 2016 lanserades 
museiguiden också som en app. 

• Utbildningsverksamheten har utvecklats 
kraftigt under senare år. ArbetSam och Arbetets 
museum erbjuder gemensamt en omfattande 
kursverksamhet. Aldrig tidigare har vi haft så 
många kurser och konferenser att erbjuda våra 
medlemmar. Detta är möjligt tack vare samar-
betet med Arbetets museum. 

• ArbetSam har under senare år arbetat aktivt med 
pedagogsikt utvecklingsarbete genom projek-
tet Arbetslivsmuseer som klassrum. Här får 
medlemsmuseerna tillsammans med pedagoger 
ta fram handledning, mallar och verktyg som 
möter målen i läroplanen för årskurs 4 till 6. Målet 
är att ArbetSam ska kunna tillhandahålla kurser 
och material i pedagogik som ska underlätta och 
inspirera medlemsmuseernas skolverksamhet.

• ArbetSam har sedan organisationen bildades 
1998 arbetat nära Arbetets museum i Norrkö-
ping. Vårt kansli är bemannat med två anställda 
och finns på Arbetets museum som också  
upplåter kontorslokaler och sammanträdes-
lokaler till ArbetSam. Genom kansliet finns en 
kontinuitet som gör det möjligt att genomföra  
vår omfattande verksamhet. Tillsammans med 
Arbetets museum har ArbetSam tagit fram  
nyhetsbrevet Nyheter för arbetslivsmuseer  
som har 1 500 prenumeranter och kommer  
ut 12 gånger per år.

20 ÅR MED ARBETSAM

SVENSK A SKOINDUSTRIMUSEETWALL ÅKR A STENK ÄRLSFABRIK
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• Medlemsutvecklingen har varit fantastisk. Verksamhetsåret 2016 hade 
vi 582 medlemmar varav 560 är museer. 

• 2009 fick vi Årets museums hederspris av Svenska ICOM i samarbete 
med Riksförbundet Sveriges museer. Det var ett fint erkännande för 
organisationens första elva år.

Sammanfattningsvis har det varit framgångsrika år med en stor verksamhet och många 
möten med fantastiska människor som betytt så mycket för vår gemensamma historia.

Anders Lind, ordförande

MOTIVERINGEN LÖD:

”FÖR DET STORARTADE ARBETE SOM PÅ IDEELL BASIS 
LÄGGS NED AV ARBETSAM OCH SVERIGES TUSENTALS 
ARBETSLIVSMUSEER. DE UTGÖR TILLSAMMANS EN  
ENGAGERAD OCH FRAMGÅNGSRIK FOLKRÖRELSE FÖR 
BEVARANDE OCH FÖRMEDLANDE AV DET INDUSTRIELLA 
KULTURARVET.”

20 ÅR MED ARBETSAM
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SÅ BILDADES ARBETSAM

BILD FR ÅN SEMINARIUM PÅ ARBETETS MUSEUM 
DÅ ARBETSAM BILDADES, 1998

”ARBETSAM ÄR EN FANTASTISK  

ORGANISATION SOM GÖR STOR SKILLNAD 

FÖR ALLA OSS SOM FÖRSÖKER VÅRDA 

SVERIGES KULTURARV. DU OCH NI SOM 

ARBETAR DÄR UTRÄTTAR STORVERK  

GENOM ATT STÖDJA OSS ALLA UTE I 

LANDET. INGEN FRÅGA ÄR FÖR LITEN  

ELLER FÖR STOR.”
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SÅ BILDADES 
ARBETSAM 
ArbetSam bildades den 20-21 mars 1998 på ett seminarium på 
Arbetets museum i Norrköping. Målet för seminariet var att bilda ett 
samarbetsråd, en nationell organisation för arbetslivsmuseer, Gräv-
där-du-står verksamhet, studiecirklar, fackföreningar, arkivföreningar 
och andra föreningar, organisationer eller grupper som arbetade 
med industrisamhällets kulturarv. Seminariet arrangerades av  
Arbetets museum, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet.

Den första styrelsen bestod av Barbro Franckie (ordf), Ove Persson (vice ordf), 
Jonna Eriksson, Torsten Nilsson och Anna Zetterström.

Idén till ArbetSam startade på en en konferens på Gotland 1997. Under en 
fikapaus pratade Barbro Franckie, Björn Kaaling, Kjersti Bosdotter och Mikael 
Parr om behovet av en paraplyorganisation för arbetslivsmuseerna. Det sam-
talet resulterade i att riksdagsmannen Björn Kaaling (S) bjöd in ett antal offentliga 
museer, representanter från några arbetslivsmuseer och andra aktörer inom det 
industriella kulturarvet till ett möte på Riksdagshuset hösten 1997.  

Mötet resulterade i att en arbetsgrupp under ledning av Barbro Franckie  
bildades. Tillsammans med Arbetets museum planerade denna arbetsgrupp 
seminariet då Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd bildades.

1999 hade ArbetSam 35 medlemsmuseer, 6 privata medlemmar och  
3 stödmedlemmar.

ArbetSams första museiguide gavs ut 2003, ett kansli inrättades och Heidi 
Eklund anställdes som kanslist. Därefter steg medlemsantalet drastiskt och i 
dagsläget har ArbetSam 560 medlemsmuseer.

SÅ BILDADES ARBETSAM
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AKTIV 
STYRELSE
Under ArbetSams 20 första år har styrelsen bestått av cirka  
70 olika förtroendevalda. Målet har varit att styrelsen ska ha en 
jämn könsfördelning, ha en geografisk spridning, med represen-
tanter från hela landet och från olika verksamheter.

AKTIV STYRELSE

ArbetSams första ordförande Barbro 
Franckie, berättar att grunden till att 
ArbetSam bildades var att ta tillvara 
enskilda människors engagemang 
och deras vilja att berätta, samtidigt 
som man ville bevara kunskaperna 
om det gamla industrisamhället. Den 
nya styrelsen skulle vara representa-
tiv för medlemsmuseerna. Ordinarie 
och ersättare skulle delta på samma 
villkor. 

Det finns en enorm bredd inom 
arbetslivsmuseerna och Barbro och 
styrelsen ville lära sig mer om de 
många olika verksamheterna som 
fanns och finns. Efter tolv år som 
ordförande (satt även ordförande i 
interimsstyrelsen 1997–1998) anser 
Barbro att det viktigaste är mötet 
mellan människorna som är engage-
rade i arbetslivsmuseerna och deras 
vilja att bevara kulturarvet. Det som 
förenar dessa människor är att ut-
bildningsstatusen inte spelar någon 

roll – kunskapen finns oavsett om 
man har högskolestudier eller sjuårig 
folkskola.

ArbetSam har utvecklats till en 
viktig lobbyorganisation med kraft 
och möjlighet att påverka kulturinsti-
tutionerna och regeringen. ArbetSam 
arbetar också aktivt för att den viktiga 
kunskapsöverföringen ska fungera 
för att bevara industrisamhällets arv. 
Barbro påpekar även att det är viktigt 
att ställa frågor kring kvinnornas roll 
i industrisamhället. Därför har vi lika 
många kvinnor som män i styrelsen. 
Vi strävar också efter en geografisk 
spridning av ledamöterna.

Barbro Franckie tilldelades 
tillsammans med Kjersti Bosdotter 
2016 utmärkelsen Illis Quorum  
av regeringen, för bevarandet av  
arbetarnas historia respektive  
arbetarrörelsens historia.

TORSTEN NILSSON

Den 1 april år 2000 anställdes  
Torsten Nilsson som arbetslivs-
intendent på Arbetets museum. 
Hans uppgift var att på olika sätt 
ge råd och stöd till alla arbetslivs-
museer. Torsten var dessutom 
adjungerad i ArbetSams första 
styrelse. Med ständig entusiasm 
och stor energi har Torsten under 
femton år besökt otaliga arbets-
livsmuseer, hållt många föredrag 
och kurser och på så sätt bidragit 
till arbetslivsmuseernas och  
ArbetSams utveckling och inte 
minst gjort en stor insats för  
att synliggöra det industriella 
kulturarvet.
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AKTIV STYRELSE

BARBRO FRANCKIE

Statarmuseet i Skåne 

Ordförande 1999–2008

STIG GREHN

Mekaniska verkstaden, Skansen 

Ordförande 2009–2011

ANDERS LIND

Arbetets museum 

Ordförande 2012–

ST YRELSE OCH K ANSLI 2017.  
FR ÅN VÄNSTER: ERIK A GR ANN, ÅKE PAULSSON, LOVISA ALMBORG,  
ANDERS LIND, GÖR AN NILSSON, MIK AEL PARR , K ATARINA K ALLINGS,  
ANNET TE BACKNER , JAN- ERIK ANDERSSON, HELENA TÖRNQVIST  
OCH KERSTIN BERGSTRÖM.

HANS HELLMAN
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Arbetslivsmuseer bevarar, utvecklar och  
brukar industrisamhällets kulturarv. De finns 
på de platser där en del av vår historia  
utspelat sig och drivs av människor som 
varit med eller som kan berätta hur det var. 
Arbetslivsmuseerna berättar om den vanliga 
människans liv, om arbete och fritid – vardag 
och helg. De håller liv i berättelserna om  
framväxten av det moderna demokratiska 
Sverige som vi ser det idag.

ARBETSLIVSMUSEERNA 
ENGAGERAR 

ARBETSLIVSMUSEERNA ENGAGERAR
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Sveriges utveckling under den industriella 
epoken är utvecklingen från ett fattigt agrar-
samhälle till den moderna välfärdsstaten.  
Om denna utveckling berättar arbetslivsmu-
seerna sin specifika del av industrisamhällets 
historia. Inte minst 1900-talets starka expan-
sion när hjulen snurrade som fortast. Dessa 
museer berättar om varje orts egen historia 
som varit betydelsefull för utvecklingen och 
arbetsplatser som idag kanske inte finns kvar. 
Hela orter har drabbats när en dominerande 
industri lagts ner. Det är ofta incitamentet för 
att nya arbetslivsmuseer skapas kontinuerligt. 
Historien blir ett sätt att skapa identitet och 
trygghet i en föränderlig värld.

Arbetslivsmuseerna bildar en karta 
över hur Sverige industrialiserades. Under 
den tidiga industrialiseringen lokalisera-
des verksamheter till platser där det fanns 
strömmande vatten som kunde ge energi till 
maskinerna och skapa förutsättningar för 
driften. Många av arbetslivsmuseerna finns 
därför på mindre orter eller landsbygd och 
blir där en viktig del av det lokala kulturarvet. 
Arbetslivsmuseerna ligger dessutom ofta på 
natursköna platser och blir på flera sätt en 
självklar del av besöksnäringen på orten.

Idag finns cirka 1 500 arbetslivsmuseer 
och omkring 15 000 personer som engage-
rar sig i bevarandet av arbetslivsmuseerna. 
Det mesta av arbetet sker ideellt på fritiden 
av människor med specifik kunskap, kärlek 
till ortens historia och kulturarv. Det är en 
omfattande folkrörelse.

”MED ARBETSLIVSMUSEUM AVSES 
SÅDAN VERKSAMHET SOM HAR TILL 
SYFTE ATT BEVARA OCH GESTALTA 
EN ARBETSPLATS KULTURHISTORISKA 
VÄRDEN, SÅVÄL FYSISKA SOM  
IMMATERIELLA, INOM PRIVAT ELLER 
OFFENTLIG SEKTOR OCH SOM ÄR  
ELLER AVSES ATT BLI TILLGÄNGLIG 
FÖR ALLMÄNHETEN” 

FÖRORDNING (2002:644)

ARBETSLIVSMUSEERNA ENGAGERAR



BORGQUISTSK A HAT TMUSEET

MEDLEMSUTVECKLINGEN
När ArbetSam bildades 1998 var det ingen som visste hur många arbetslivsmuseer  
det fanns i Sverige. Den allmänna uppfattningen var att det måste vara ganska många  
men ingen hade koll på detta. I slutet av 1990-talet tog Arbetets museum på sig uppgiften  
att dokumentera alla arbetslivsmuseer i Sverige och ganska snart efter milleniumskiftet  
hade man kartlagt 1500 stycken! 

MEDLEMSUTVECKLINGEN

Idag känner vi till cirka 1500 arbetslivsmuseer. Inled-
ningsvis hade de ingen vana vid att samarbeta, varken 
på det regionala planet eller på nationell nivå. De första 
ArbetSam åren fanns därför ganska få medlemsmuseer 
och organisationen ville inte riktigt ta fart. 

Vändpunkten för medlemsutvecklingen kom när vi 
introducerade museikatalogen. Med katalogen kom möj-
ligheten att marknadsföra sitt museum nationellt och när 

man bläddrade i katalogen så blev det snart tydligt  
att de enskilda museerna var en del av något större.  
Om man jämför med övriga Europa så sticker Sverige  
ut som ett land av mycket idoga museibyggare.  
ArbetSam kan idag med fog kalla sig Sveriges största 
museiorganisation och antagligen en av de största 
nationella museiorganisationerna i världen.

FINSPÅNGS TURBINHISTORISK A MUSEUM
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MEDLEMSUTVECKLINGEN
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ARBETSLIVSMUSEER 
I  SVERIGE

”FÖR EN INDUSTRIHISTORIKER 
SOM JAG FINNS DET INGET SOM 
ÄR SÅ INSPIRERANDE SOM ATT 
TRÄFFA MEDLEMMAR FRÅN  
ARBETSAM PÅ KURSER OCH  
RESOR. ALLA DERAS ARBETS-
LIVSMUSEER ÄR JU LIKSOM 
SJÄLVA GRUNDEN TILL ATT DET 
FINNS EN INDUSTRIHISTORIA 
BEVARAD OCH KUNSKAPEN SOM 
FINNS BLAND DEM ÄR EN GULD-
GRUVA FÖR NÅGON SOM JAG”

IDA DICKSSON, ENSKILD MEDLEM
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1. BARBRO FRANCKIE,  
STATARMUSEET I  SKÅNE

Utsedd till hedersmedlem 2012

Uppdrag i ArbetSam:
Ordförande 1999-2008
(ordf. interimsstyrelse 1997-1998)
Valberedning 2009-2012

2. YVONNE BERGMAN,  
FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND

Utsedd till hedersmedlem 2012

Uppdrag i ArbetSam:
Ledamot 2005-2008
Kassör 2009-2010
Valberedning 2011

3. HEIDI EKLUND,  
ARBETSAM

Utsedd till hedersmedlem 2012

Uppdrag i ArbetSam: 
Kansli 2003-2011

HEDERSMEDLEMMAR OCH STÖDMEDLEMMAR
ArbetSams första ordförande blev Barbro Franckie som under sina 12 år som  
ordförande ledde organisationen till att bli Sveriges största museiförening. Barbro finns 
med som hedersmedlem tillsammans med fem andra; tre kvinnor och tre män.

MEDLEMMARNAS GEMENSAMMA NÄMNARE  
Medlemsmuseerna kan vara mycket olika. De största 
har samlingar som kan jämföras med ett länsmuseum 
och de minsta kan rymmas i en liten stuga. Men det finns 
några gemensamma nämnare. Museerna berättar om 
yrken och arbetsliv. De som engagerar sig i museiarbetet 
bygger upp stora kunskapsbanker och museerna drivs 
vanligtvis genom ett stort ideellt engagemang. Våra  
medlemsmuseer klarar uppgifter som få statliga eller 

kommunala museer skulle klara av. De flyger flygplan, de 
fyller smedjor och kvarnar med liv, de tvättar i isvak, de 
tar fram spetsar på gammalt vis, de låter besökare prova 
livet som statare, de trafikerar haven med stora segel-
fartyg och maskindrivna fartyg, de bygger järnvägar som 
trafikeras av ånglok som drar passagerarvagnar med 
glada passagerare och de tar oss med till platser som 
sjuder av liv – de skapar levande historia!

MEDLEMSUTVECKLINGEN

STÖDMEDLEMMAR:  Arbetets museum, IF Metall, Pappers, Statens försvarshistoriska museer
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4. STIG GREHN,  
MEKANISKA VERKSTADEN SKANSEN

Utsedd till hedersmedlem 2013

Uppdrag i ArbetSam:
Vice ordförande 2005-2006
Kassör 2007-2008
Ordförande 2009-2011
Revisor suppleant 2012-2015
Valberedning 2012-2015

5. OVE PERSSON,  
NORDMARKS GRUVCENTRUM

Utsedd till hedersmedlem 2014

Uppdrag i ArbetSam:
Vice ordförande 1999-2004
Valberedning 2005-2012
Revisor suppleant 2006-2011

TRE OLIKA MEDLEMSKAP  
ArbetSam erbjuder tre olika medlemskap: enskild 
medlem, organisationsmedlem och museimedlem. Det 
går att bygga på sitt medlemskap med att vara stödmed-
lem, genom en väsentligt högre medlemsavgift än den 
ordinarie. Genom denna breda ansats har ArbetSam 
utvecklats till en mötesplats där museer, organisationer 
och enskilda kan mötas kring frågor om yrke, arbetsliv 

och historia. Bland organisationerna finns alla trafikslag 
representerade och detta har lett fram till bildandet 
av Transporthistoriskt Nätverk där ArbetSam är en av 
nätverksorganisationerna. Där samlas alla organisationer 
som visar bilar, tåg, fartyg och flygplan i drift och som 
därför måste samverka med Transportstyrelsen och 
hantera nutidens lagar och regler på gamla maskiner.

MEDLEMSUTVECKLINGEN

6. ANDERS SVENSSON,  
STOCKHOLMS KULTURSÄLLSKAP  
FÖR ÅNGA OCH JÄRNVÄG M.M.

Utsedd till hedersmedlem 2015 

Anders har i alla år sedan ArbetSam bildades  
varit en ovärderlig samarbetspartner. Han har 
tillfört mycket kunskap och stort engagemang  
inte bara vad gäller samordning och spridning  
av broschyrer utan även för arbetslivsmuseerna 
och deras verksamhet i stort. Anders är kopplad  
till ArbetSam genom fyra olika medlemskap;  
Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg, 
JärnvägsInfo Förlaget och Järnvägs historiska  
Riksförbundet samt som enskild medlem. 



BERÄTTELSERNA 
GER LIV ÅT
DET DEMOKRATISKA 
KULTURARVET
Arbetslivsmuseerna är moderna och demokratiska organisationer som i allra högsta 
grad har framtiden för sig. De förmedlar berättelser om hur industrialismen och de  
stora folkrörelserna i form av arbetarrörelse, kvinnorörelse, liberalism, frikyrklighet och  
nykterhet, formade det moderna demokratiska Sverige. Arbetarrörelsens kamp för  
bättre materiella villkor för de stora grupperna i samhället har varit av stor betydelse. 

BERÄTTELSERNA GER LIV ÅT DET DEMOKRATISKA KULTURARVET

THE GL ASS FACTORY – GL ASMUSEET I  BODA PY THAGOR AS INDUSTRIMUSEUM
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Berättelserna förmedlas genom arbetslivsmuseernas 
fysiska rum runt om i landet och museerna lyfter på så 
vis den stora berättelsen om framväxten av det moderna, 
demokratiska och folkrörelseförankrade Sverige. 

Arbetslivsmuseerna hanterar industrisamhällets 
kulturarv och intresset för detta kulturarv växer. Men de 
har dessutom något annat att erbjuda det omgivande 
samhället. De har genom sin lokala närvaro, sin förank-
ring i det industriella kulturarvet och sina demokratiska 
traditioner en trovärdighet som kommer att intressera 

våra politiker även i framtiden. Arbetslivsmuseerna är 
genom sitt demokratiska arv viktiga aktörer för att bygga 
goda och hållbara samhällen.

Man kan nog säga att arbetslivsmuseernas verk-
samhet visar på något av det mest demokratiska vi har 
i Sverige. En verksamhet som bygger på att enskilda 
personer frivilligt tar sig an att bevara, förvalta och 
utveckla industrisamhällets kulturarv – för sin egen, vår 
gemensamma och för kommande generationers skull.

BERÄTTELSERNA GER LIV ÅT DET DEMOKRATISKA KULTURARVET

VÄRLDSARVET GRIMETON
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Litografiska
Museet

Svenska 
Skoindustrimuseet 

Eftersom museerna oftast är belägna på sin ursprungs-
plats där det en gång i tiden drevs verksamhet, och inte 
är uppbyggda i efterhand, hittar man dem på vitt skilda 
geografiska platser. Museet kan vara en gruva eller 
kvarn, djupt in i skogen, långt från allfartsvägarna. Det 
kan vara en hattfabrik eller biograf mitt i staden. Det kan 

vara ett rörligt museum som flyttar sig mellan olika plat-
ser och bestå av ett helt järnvägssystem med räls, tågsätt 
och stationshus eller vara en ångslup på vattnet. Var du 
än befinner dig – i norr eller söder, i stad eller landsbygd, 
under jord, ovan jord, på vattnet eller kanske till och med  
i luften – finns det ett arbetslivsmuseum att besöka. 

Bunge
flygmuseum

DET FINNS ALLTID  
ETT ARBETSLIVSMUSEUM 
ATT BESÖKA
   
Nyfiken på ett museibesök utöver det vanliga? Gratulerar! Det är  
alltid nära till ett arbetslivsmuseum. Det finns nämligen gott om dem.  
Omkring 1 500 arbetslivsmuseer ligger utspridda över hela Sverige,  
från Karesuando i norr till Smygehuk i söder.

DET FINNS ALLTID ETT ARBETSLIVSMUSEUM ATT BESÖKA

Glommers 
hattmuseum
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Litografiska
Museet

Svenska 
Skoindustrimuseet 

Sveriges 
Järnvägsmuseum

De 1500 olika museerna speglar en rad 
olika sidor av industrisamhällets historia, 
alla samlade i en databas. Hela data-
basen når man via Arbetets museums 
hemsida. De delar i databasen som 
berör ArbetSams medlemmar finns på 
ArbetSams hemsida. Där listas museer-
na under hela 41 olika kategorier. Bakom 
rubrikerna finns en mångfald av verk-
samheter som passar de flesta smaker, 
antingen man är intresserad av industri-
historia, entreprenörskap, kvinnohistoria, 
arbetar- och folkrörelsernas framväxt, 
transporthistoria, sjöfart, gruvdrift, 
tekniska uppfinningar som ångmaskiner 

och förbränningsmotorer, medicinhisto-
ria, människoöden, försvarshistoria eller 
kanske bara vill ha en stunds förströelse 
på en intressant plats. 

Arbetslivsmuseernas egenart med 
stor geografisk spridning, där de bevarar 
och brukar levande kulturmiljöer, har 
bredd i verksamheterna, praktisk kun-
skap, ideellt arbetande entusiaster och 
annorlunda ingångar till historien, lockar 
en mer varierad publik än de traditionella 
museibesökarna. På arbetslivsmuseer-
na ägde historien rum. Här känner sig 
alla bekväma. 

DET FINNS ALLTID ETT ARBETSLIVSMUSEUM ATT BESÖKA

Tändsticksmuseet

REIJMYRE GL ASMUSEUM
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Administrativt arbete

Arkeologi

Bostäder

Byggverksamhet

El, gas-, värme-, och vattenförsörjning 

Film och musik

Finansiell verksamhet

Fiske

Flyg

Friluftsmuseer

Föreningsliv

Försvar

Handel

Hantverk

Hembygdsområden

Hemslöjd och hemarbete

Herrgårdar

Hotell och restaurang

Hälso- och sjukvård

Idrott

Industrimiljöer

Jakt och skogsbruk

Jordbruk

Kommunikation

Konst

Kulturhistoria

Kvarnar

Kyrkan

Migration

Museijärnvägar

Offentlig förvaltning

Personmuseer

Samiska samlingar

Sjöfart, varv och rederier

Sågverk

Teater

Teknik, industri och bruk

Transporter

Utbildning

Utvinning av mineral

Verkstäder, reparation och tillverkningM
U

S
E

IK
A

T
E

G
O

R
IE

R

Polismuseet

Råås kvarn

Joe Hill
gården

I vår databas finns 41 kategorier av arbetslivsmuseer.
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Wetterlings 
Yxsmedja

Svedinos 
Bil- och 

Flygmuseum

Härjedalens 
Fjällmuseum

Maritiman

Joe Hill
gården

Långholmens 
fängelsemuseum

Skonaren Vega

Axmar Bruk

Teknikland

Flogbergets 
besöksgruva
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INTEGRATION GER WIN-WIN-WIN

”FORTSÄTT DET  
GODA ARBETET NI GÖR. 
DET BETYDER MYCKET!”

FRÖVIFORS PAPPERSBRUKSMUSEUM
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INTEGRATION 
GER WIN-WIN-WIN    

 
Det finns inget som är så bra som att jobba ihop om man ska lära känna någon.  
Att vara delaktig i en grupp som tar sig an en meningsfull utmaning som den löser 
genom fysisk arbetsmöda och gemensamt klurande, är oslagbart för både självkänsla 
och gruppdynamik. Integrationsprojekt är bra exempel på det. Flera arbetslivsmuseer 
runt om i landet kan visa på lyckade integrationsprojekt såsom till exempel Långban 
gruv- och kulturby i Värmland. Förutom att det är en kickstart för integration så räddar 
det även industrisamhällets kulturarv, sänker medelåldern i arbetslivsmuseikåren och 
säkrar kunskapsöverföringen mellan generationer.

INTEGRATION GER WIN-WIN-WIN

På de svenska bruksorterna runt om i landet är 
ungdomsarbetslösheten högre än rikssnittet.  
Där finns arbetslivsmuseer, ofta uppbyggda kring 
nedlagda industrier. Där finns idag också invandrar-
förläggningarna. Att skapa möten mellan dessa tre; 
svenska ungdomar, arbetslivsmuseer och nyanlända, 
skulle ge en win-win-win-situation. 
 
 

Det finns en betalningsvilja hos det omgivande 
samhället när det gäller att bevara industrisamhällets 
kulturarv genom att exempelvis reparera tak. Men 
betalningsviljan för integration, hälsa och socialt väl-
befinnande är ännu högre. Varför då inte bejaka vårt 
demokratiska arv genom att göra både och? När det 
är dags att reparera arbetslivsmuseets tak, så söker 
vi också ett integrationssamarbete med kommunen 
samtidigt som vi fixar tak och hängrännor.
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VIKTIGA, INTRESSANTA 
OCH ROLIGA  
MÖTESPLATSER
Människan har i alla tider haft platser där man mötts för att dryfta olika intressen.  
I vår tid behöver vi utveckla nya mötesplatser för att möta ett behov som finns.  
I ett arbetslivsmuseum möts både dåtid, nutid och framtid på ett konstruktivt sätt.

VIKTIGA, INTRESSANTA OCH ROLIGA MÖTESPLATSER
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ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till 
årsmötet. De pågår i två dagar och är ett tillfälle att träffa andra medlemmar 
och besöka olika arbetslivsmuseer. På museidagarna försöker vi vidareutbilda 
oss och samtidigt tacka deltagarna för det arbete de gör i sina museer. Dagar-
na brukar numera samla över hundra medlemmar från hela landet. De förläggs 
i anslutning till olika museer som besöks och utbytet av inspiration och erfaren-
heter är intensivt.

KONFERENSER OCH SEMINARIER
ArbetSam skapar även mötesplatser genom att anordna konferenser och 
seminarier, helst hos ett medlemsmuseum – alltid utifrån våra medlemmars 
behov och förutsättningar.

Ämnen som avhandlas är mycket omfattande, allt från hur man tillverkar 
en hatt eller ett par skor, till konsten att bevara ett vattenhjul eller ett seglande 
fartyg av trä. Just denna bredd hos arbetslivsmuseerna gör dem till så tilldra-
gande mötesplatser. Den moderna människan behöver denna plats där dåtid 
och framtid möts, för att stå stadigt förankrad i sin nutid.

MUSEIDAGAR 2013 
BL ÅHERREMÖLL A

ÅRSMÖTESDELTAGARE T IT TAR UPP UR 
FLOGBERGETS GRUVA . MUSEIDAGAR 2009

MATHILDA BENGTSSON
KERSTIN BERGSTRÖM
MUSEIDAGAR 2014

VIKTIGA, INTRESSANTA OCH ROLIGA MÖTESPLATSER
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TILLSAMMANS BLIR VI 
KLOKARE OCH STARKARE
För att stärka arbetslivsmuseerna behöver ArbetSam samverka med många  
andra organisationer. Vi skapar också förutsättningar för att bilda nätverk och  
främja kontakter mellan medlemmar. Det är en växande uppgift att kontinuerligt  
sprida information och kunskap om arbetslivs museernas verksamhet i olika  
sammanhang. 

ArbetSam har ett nära samarbete 
med Arbetets museum som i sitt 
uppdrag har att stödja alla arbets-
livsmuseer i landet. ArbetSams 
kansli finns som tidigare nämnts på 
Arbetets museum. 

I kursverksamheten för arbets-
livsmuseer samarbetar ArbetSam 
med Arbetets museum. Vi samar-
betar också med lokala museer runt 
om i landet där kurserna förläggs. 
Ambitionen är att sprida kurser 
geografiskt från norr till söder, så 
tillgängligt som möjligt med bra kom-
munikationer. Vi arbetar också för att 
ha så låga kostnader som möjligt då 

vi vet att de flesta på arbetslivsmuse-
erna arbetar ideellt.

Samarbeten sker även med en 
rad andra olika aktörer i samhället, 
både inom och utanför kulturarvsfäl-
tet. Vi genomför därigenom så bra 
verksamhet som möjligt, anpassat 
till våra medlemmars behov och 
förutsättningar. 

ArbetSam är en del av Transport-
historiskt Nätverk (ThN). ThN bildad-
es 2014, för att arbeta för det rörliga 
kulturarvets gemensamma frågor. 
Samverkan kring dessa frågor är  
avgörande för att stärka skyddet för 
det rörliga kulturarvet som har ett 

sämre lagskydd och betungande 
regler och avgifter. Nätverket träffas 
två gånger per år och har agerat 
gemensamt i Almedalen i fyra år. 

Tio riksorganisationer ingår 
i ThN: ArbetSam, Båthistoriska 
Riksförbundet, Järnvägshistoriska 
Riksförbundet, Motorhistoriska  
Riksförbundet, Museibanornas Riks-
organisation, Svensk Flyghistorisk 
Förening, Sveriges Segelfartygs-
förbund, Sveriges Ångbåtsförening, 
Vagnhistoriska Sällskapet och  
Veteranflygsektionen EAA, Sverige.

TILLSAMMANS BLIR VI KLOKARE OCH STARKARE
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TILLSAMMANS BLIR VI KLOKARE OCH STARKARE

FLYGVAPENMUSEUM MUSEIDAGAR 2014
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VI GÖR 
ARBETSLIVSMUSEERNA 
SYNLIGA
Museiguiden har under alla år varit ett viktigt verktyg för att synliggöra arbetslivs -
museernas verksamhet. Första upplagan 2003 var på 18 sidor, upplagan 20000  
exemplar och innehöll 63 medverkande museer. 20 år senare är sidantalet 104,  
upplagan 40000 exemplar och medverkande museer 450. En fantastisk utveckling!  
Till detta kom museiguiden som en app för smartphones som lanserades 2016.  
Museiguiden distribueras i hela Sverige till alla medlemmar samt till turistbyråer,  
hotell, campingplatser med flera.

VI GÖR ARBETSLIVSMUSEERNA SYNLIGA

MASKINNOSTALGI 2013

SEMINARIUM UNDER ALMEDALSVECK AN 2015SVENSK A SKOINDUSTRIMUSEET FÅR UTMÄRKELSEN 
ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM 2017
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ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM
Ytterligare ett sätt att synas och lyfta fram arbetslivs-
museernas verksamhet var när priset Årets Arbets-
livsmuseum instiftades av Arbetets museum. 2010 var 
första året priset delades ut. Grundtanken med priset är 
att uppmuntra alla entusiaster som tar hand om så stora 
delar av vårt kulturarv. Pristagare har varit:

2010 SKEBOBRUKS MUSEUM
2011 JÄDRAÅS-TALLÅS JÄRNVÄG
2012 QVARNSTENSGRUVAN MINNESFJÄLLET
2013 S/S TRAFIK
2014 BORGQUISTSKA HATTMUSEET
2015 PRISET BLEV OMGJORT TILL 2016 

FÖR ATT STÄMMA ÖVERENS MED  
ARBETETS MUSEUMS VÄNFÖRENINGS  
PRIS ÅRETS ARBETSMYRA

2016 FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET
2017 SVENSKA SKOINDUSTRIMUSEET

Utmärkelsen utses av Arbetets museum, ArbetSam, Sta-
tens försvarshistoriska museer, Statens maritima Museer 
och Trafikverkets museer. Priset består av ära, emaljskylt 
och 25 000 kr för väl förrättat värv.

SÅ VAR DET DÅ  
– ARBETSLIVSMUSEER VISAR
2009 var det premiär för Maskinnostalgi (numera Så 
var det då – arbetslivsmuseer visar) på Laxholmstorget 
i Norrköping. Det blev en årlig, återkommande utom-
husmässa som arrangeras tillsammans med Arbetets 
museum. Här kan besökaren lukta, se, höra och känna 

när maskiner körs samt se hantverkare visa upp sina 
kunskaper i olika yrken och tillverkningar. Mässan är en 
del av Norrköpings årliga stora kulturevenemang under 
Kulturnatten, sista lördagen i september varje år.

OFFICIELL STATISTIK EN VIKTIG DEL  
Att finnas med i statistiken är även det ett sätt att synlig-
göra arbetslivsmuseernas verksamhet. Från och med 
2013 kom arbetslivsmuseerna med i den officiella statis-
tiken och detta redovisades i Museer 2014 som är en del 
av Sveriges officiella statistik. Totalt gjordes 25 miljoner 
museibesök i Sverige 2014. Av dessa var drygt 7 miljoner 
besök på ett arbetslivsmuseum. Svarsfrekvensen bland 
arbetslivsmuseerna behöver bli större för att vi ska kunna 
visa den styrka dessa utgör för det svenska kulturarvet. 
Finns man inte med i statistiken så finns man inte. Kanske 
inte riktigt sant men den visar ändå den kraft som statisti-
ken kan utgöra för att ge möjlighet till att utveckla arbets-
livsmuseerna i Sverige.

2006 genomförde Arbetets museum en egen besöks-
statistik på arbetslivsmuseerna. Den undersökningen 
visade att omkring 13 miljoner besök gjordes på landets 
arbetslivsmuseer.

WIKIPEDIA
ArbetSam inledde 2014 ett samarbete med Wikimedia 
Sverige vilket resulterade i att alla arbetslivsmuseer nu 
finns på Wikipedia. Artiklarna skriver arbetslivsmuseerna 
själva. ArbetSam har löpande arrangerat kurser i hur det 
fungerar att skriva och redigera i Wikipedia.

VI GÖR ARBETSLIVSMUSEERNA SYNLIGA
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VI DELTAR I DEN OFFENTLIGA DEBATTEN  
ArbetSam arbetar för att förbättra och ta tillvara arbets-
livsmuseernas intressen i Sverige. Det gör vi bland annat 
genom att delta i den offentliga debatten. ArbetSam del-
tar i och är med och anordnar seminarier och konferen-
ser som på olika sätt berör industrisamhällets kulturarv.

Vi försöker hela tiden övervaka vad som händer i 
samhället för att se hur nya beslut och regler kan påverka 
arbetslivsmuseernas situation. ArbetSam svarar på remis-
ser och skrivelser som berör arbetslivsmuseerna på olika 
sätt. Vi arbetar löpande för att ha kontakt med besluts-
fattare på nationell, regional och lokal nivå. Nationellt har 
ArbetSam haft många kontakter med Kulturdepartemen-
tet, Sveriges riksdag, Riksantikvarie ämbetet och Statens 
kulturråd genom åren.

Sedan 2012 har ArbetSam deltagit i Almedalen. Från och 
med 2014 samarbetar vi med Transporthistoriskt Nätverk. 
I Almedalen har vi bland annat ordnat seminarier om 
Kulturarvslyftet, Fri entré på centrala museer och hur det 
påverkar arbetslivsmuseerna, Stärkt bevaranderätt för det 
rörliga kulturarvet. 2016 var temat Sveriges demokratiska 
historia, ett seminarium där bland annat kultur- och demo-
kratiministern deltog.

2012 var ArbetSam med och arrangerade konferen-
sen Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning 
– nuläge och framtid, i samarbete med Arbetets  
museum, Regionmuseet Kristianstad och Svenska  
industriminnesföreningen.

2015 var vi med och arrangerade konferensen  
Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och  

”MUSEIGUIDEN ÖPPNAR EN 
NY VÄRLD FÖR MÅNGA AV 
VÅRA BESÖKARE. TACK!”

VI GÖR ARBETSLIVSMUSEERNA SYNLIGA
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hållbarhet, i samarbete med Arbetets museum,  
Regionmuseet Kristianstad och Svenska industri-
minnesföreningen.

MUSEIGUIDE
Museiguiden är en marknads- och informationsskrift för 
våra medlemmar. Den utkom första gången 2003. Se-
dan 2016 finns den både i pappersform och som app.

NYHETSBREV
År 2000 lanserade vi det första nyhetsbrevet i form av ett 
medlemsblad. Det ersattes 2003 av Nyheter för arbets-
livsmuseer som når ut till fler än bara våra medlemmar. 
Nyhetsbrevet har alltid skickats via e-post, men de som 
inte har e-post får nyhetsbreven i pappersform. De är 
idag 18 st av det totala antalet prenumeranter som är 
närmare 1600. Nyhetsbreven produceras och distri-
bueras tillsammans med Arbetets museum.

HEMSIDA
2009 lanserade vi ArbetSams första hemsida. 2014  
bytte hemsidan både plattform och utseende för att möta  
dagens krav på tillgänglighet och mobil användning.

Adressen är www.arbetsam.com. På hemsidan finns 
både löpande nyheter, information om organisationen 
och vår verksamhet.

SOCIALA MEDIER
Sedan 2013 finns ArbetSam med i olika sociala medier.

EMALJSKYLT
2005 tog ArbetSam fram en emaljskylt till försäljning. 
Emaljskylten är ett sätt för medlemsmuseer att visa upp 
sitt medlemskap i ArbetSam gentemot besökarna och 
den pryder idag många medlemsmuseer. Emaljskylten 
har måtten 250 x 100 mm och säljs via ArbetSams 
kansli.

SOMMARUTSKICK
Lagom till sommaren, då ofta även högsäsongen hos  
arbetslivsmuseerna börjar, gör vi ett utskick via brev till 
alla arbetslivsmuseer i databasen. Kuvertet är fyllt med  
information om ArbetSam, kurser, evenemang, nomi-
nering till Årets Arbetslivsmuseum och annat som är 
på gång. Utskicket är också ett sätt att hålla databasen 
uppdaterad med rätt kontaktinformation.

VI GÖR ARBETSLIVSMUSEERNA SYNLIGA
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ArbetSam har sin utgångspunkt i ett underifrån-perspektiv. 
Av, med och för människor med kunskap, intresse, enga-
gemang, vilja och en tro på ett breddat och mångfacetterat 
kulturarv för alla över hela landet. Våra medlemmar, arbets-
livsmuseerna, har engagerade människor – ofta ideella 
volontärer, som brukar, bevarar, berikar, berättar och berör. 
Att arbeta ideellt är att verka utan vinstintresse, och ofta för 
ett gott syfte. Den som gör det är en idealist – en osjälvisk 
person som sätter förverkligandet av egna ideal före egen 
vinning. 

ARBETSLIVSMUSEERNA STÅR FÖR  
KUNSKAPSÖVERFÖRING 
• De är en enda stor lärosal med levande historia och livs 

levande kunskapsbärare.
• De har otraditionella samarbetsformer.

• De erkänner livserfarenhet.
• De har dynamiska medarbetarkonstellationer utifrån 

tesen att kunskapen har många ansikten.

ArbetSam tror på kunskapsöverföring! Därför har vi i alla 
år verkat för att över hela landet möjliggöra, arrangera 
och genomföra fortbildning där anpassning, önskemål, 
behov och förutsättningar från medlemmarna styrt. Men 
även behovet att få mötas, samtala och lära mer. Inspira-
tion, idé- och kunskapsutbyten genom seminarier, utbild-
ningsinsatser, workshops och samarbeten i allt från att 
smörja en maskin, få snurr på turbiner, göra en ansökan, 
marknadsföra, bygga utställningar, arkivera, nyttja sociala 
medier, genomföra en guidning och bygga pedagogiska 
initiativ. Vi vill ge alla modet att ge sig ut på en hisnande 
färd genom eldsjälarnas rike – och förundras, fördjupa, 
förverkliga och föra vidare. 

HÄR BLIR KUNSKAPEN LEVANDE 

HÄR BLIR 
KUNSKAPEN LEVANDE 
Nyss var det ... och nu är det. Och allt där emellan slår oss med häpnad.  
Minnets främsta uppgift sägs vara lärandet. Kunskapsöverföringen. Genom att  
minnas lär vi av våra erfarenheter, ser samband och förstår helheter. Att våga  
minnas och våga berätta visar att det går att ta ställning och att våga vilja. 



33

EGET KANSLI 
SKAPAR 
MÖJLIGHETER
2003 fick ArbetSam ett eget kansli, med en halvtidsanställd person. 
Innan dess skötte arbetslivsintendenten på Arbetets museum alla 
kanslisysslor som rörde ArbetSam. Bemanningen har genom åren 
ökat och idag har kansliet en och en halv heltidstjänst. Kansliet  
arbetar nära arbetslivsintendenten på Arbetets museum, som även 
är adjungerad i ArbetSams styrelse.
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EGET KANSLI SKAPAR MÖJLIGHETER

Kansliet skapar en kontinuitet som gör det möjligt att genomföra kurser, mässor, 
samordna frågor, producera en museiguide, skapa samarbeten och nätverk. 

Här har också medlemmarna någon att vända sig till för rådgivning och 
konsultation. Lokalerna finns i Arbetets museum, mitt i Norrköpings industri-
landskap. Här finns också tillgång till konferenslokaler.

EXEMPEL PÅ  
KURSVERKSAMHET  
GENOM ÅREN:

Pedagogiskt seminarium

Söka pengar kurs

Arkivering

Systematiskt brandskydd

Dokumentation och intervjuteknik

Lager och smörjolja

Ramsågning

Drift och skötsel av ångpannor

Drivning och beckning

Vattenverksamheter

Museiskola för arbetslivsmuseer

Maskinvård

Vårda din tändkulemotor

Arbetslivsmuseer som klassrum

Lär dig redigera på Wikipedia

Förbättra tillgängligheten på  
arbetslivsmuseer

Gruvforum

Museijuridik

Film och foto

Utställningsbygge

Kulturmiljöpedagogik - tidsresor

Maskinkonservering

Ungdomsläger

Grundläggande föremålsvård



FRAMTIDEN

FRAMTIDEN    
Man kan inte undgå att imponeras av att så många människor över hela landet  
lägger ner så mycket möda och kraft – och så väldigt mycket glädje förstås – på att 
vårda och visa den här delen av vår historia. Det är därför viktigt att vi är organiserade 
och samverkar för att hjälpas åt att skapa förutsättningar att fortsätta detta arbete  
i framtiden. ArbetSam har en viktig uppgift att fortsätta vara den organisation som 
praktiskt arbetar med arbetslivsmuseernas frågor och gör deras röst hörd för att  
skapa stöd från politik och myndigheter. Med rätt verktyg och rimligt ekonomiskt stöd  
kommer arbetslivsmuseerna fortsätta hålla industrisamhällets kulturarv levande.

Ett väl utbyggt kansli med både personella och ekono-
miska resurser, för att tillgodose våra medlemsmuseers 
behov av utbildning och rådgivning är förutsättningen 
i framtiden. Det är också önskvärt att en majoritet av 
arbetslivsmuseerna ansluter sig till ArbetSam. 

Våra politiker har mer och mer kommit till insikt om 
arbetslivsmuseernas betydelse för att vi ska förstå hur 
Sverige utvecklats till det land det är i dag. 

När upphör drömmarna och när börjar verkligheten? 
Det beror på oss själva.

Civilsamhällets betydelse i samhället ökar och 
därmed även arbetslivsmuseerna och ArbetSams be-
tydelse. Att göra sin röst hörd blir allt viktigare, många 
organisationer för ett aktivt lobbyarbete för sina frågor. 
Att samarbeta blir då än viktigare. Många bäckar små 
blir en stor å – gäller fortfarande!

En stabil ekonomi är grunden för att organisationen ska 
överleva på sikt. Denna grund finns i dag och gör att vi 
kan bedriva en bra verksamhet som är till gagn för våra 
medlemsmuseer.

Till ArbetSams viktigaste uppgifter hör att fungera 
som en organisation och agera för att våra medlemmar 
ska få bättre ekonomiska villkor. ArbetSam har genom 
åren blivit väl mottagna av politiker och myndigheter. 
Man ser positivt på vår verksamhet och man har beviljat 
oss medel till ett flertal projekt, vilket vi är mycket tack-
samma för. Trots våra framgångar har vi mycket arbete 
och lång väg kvar att gå innan vi kan se att arbetslivs-
museerna och industrisamhällets kulturarv får den plats 
i samhället och politiken som den förtjänar. 
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ÅRTAL

1998 ARBETSAM BILDAS.

2000 MEDLEMSBLAD LANSERAS.

2003 ARBETSAM FÅR ETT KANSLI.

2003 MUSEIGUIDE LANSERAS.

2008 ARBETSAM FYLLER 10 ÅR.

2009 ARBETSAM TILLDELAS HEDERSPRIS 
AV SVENSKA ICOM I SAMVERKAN MED 
RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER.

2010 ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM INSTIFTAS 
AV ARBETETS MUSEUM TILLSAMMANS 
MED ARBETSAM, STATENS FÖR-
SVARSHISTORISKA MUSEER, STATENS 
MARITIMA MUSEER OCH SVERIGES  
JÄRNVÄGSMUSEUM.

2012 TRANSPORTHISTORISKT NÄTVERK 
BILDAS.

2013 ARBETSLIVSMUSEER ÄR MED I  
OFFICIELLA BESÖKSSTATISTIKEN  
FÖR FÖRSTA GÅNGEN.

2014 ARBETSAM FÅR MEDLEM NR 500.

2016 MUSEIGUIDE SOM APP LANSERAS.

2018 ARBETSAM FYLLER 20 ÅR.



ArbetSam
Laxholmen, 602 21 Norrköping

info@arbetsam.com
Tel 011-23 17 30

www.arbetsam.com


