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Att inge en känsla av samhörighet och igenkännande är viktigt för en 

rikstäckande medlemsorganisation. 2002 formgavs en grafisk profil åt 

ArbetSam med detta syfte. Här ingick även en informationsbroschyr. 

2005 kom emaljskylten.

”En nutida ganska stramt typograferad namnbild ställs mot en symbolbild 

som baseras på händer, vilka representerar såväl arbete som samverkan”

Omslagsbild – Häfla Hammarsmedja, Östergötland. Foto: Torsten Nilsson
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ArbetSam är en ideell riksorganisation som, enligt 

ändamålsparagrafen, i ett underifrånperspektiv 

skall främja och utveckla bevarandet och gestal-

tandet av det svenska arbetslivet med tyngdpunkt 

på industrisamhällets kulturarv. Det handlar om 

att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, 

produktionsprocesser, sociala förhållanden, kultur 

samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.  

I centrum står arbetsplatser och andra historiska 

miljöer med anknytning till arbetet.

ArbetSam är idag Sveriges största museiorgani-

sation med 370 medlemsmuseer. ArbetSam ska 

arbeta för att stärka, samordna och utveckla ar-

betslivsmuseerna samt informera, identifiera och 

visa på museernas vilja till ansvarsfullt deltagande 

i arbetat med vårt gemensamma kulturarv.

h Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd - ArbetSam h
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1920-talet

Sveriges Radio startar · Dödsstraffet avskaffas  
i Sverige · Charles Lindbergh blir förste ensam-
flygare över Atlanten · Kvinnlig rösträtt införs  
i Sverige · Jazz och Charleston är populärt  

· Börskraschen i USA avslutar 
tidsepoken ”Det glada 20-talet”

Arbetets museum och ArbetSams kansli finns i Strykjärnet, Norrköping, som stod klart 1917. Foto: Arbetets museum
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”Många människor som inte annars vågar besöka ett museum 
går ofta till arbetslivsmuseer”
Maria Malmlöf, Kalmar läns museum

”Det är min uppgift att se till att de 500 000 som tidigare 
fanns på Kulturrådet kommer tillbaka”
Erik Åström, Statens kulturråd

Jag är mycket intresserad av historia men har alltid tyckt 

att museer är skittråkiga”

Larseric Vänerlöf, Lesjöfors bruksmuseum

”Det är viktigt att vi lyckas med att lyfta 

fram kvinnornas betydelse 
i industris

am-

hället”

Anders L
indh, Arbetets m

useum

ArbetSam bildades på ett se-

minarium på Arbetets museum 

och så här skrev man i den 

seminarieinbjudan som lockade 

över hundra personer från hela 

Sverige.

”Den 20-21 mars 1998 genom-

förs ett seminarium på Arbetets 

museum i Norrköping, om indu-

strisamhällets kulturarv. Målet 

för seminariet är att bilda ett 

samarbetsråd, en nationell or-

ganisation, för arbetslivsmuseer, 

Gräv-där-du-står verksamhet, 

studiecirklar, arkivföreningar och 

andra föreningar, organisationer 

eller grupper som arbetar med 

industrisamhällets historia.”

h ArbetSams bildande h

Kloka ord som sades under seminariet:

Bilder från ArbetSams bildande. Foto: Arbetets museums arkiv



1930-talet

Planeten Pluto upptäcks · Lika folkpension för män och kvinnor · Lubbe Nordströms 
radioföredrag om Lort-Sverige · Svensk militär skjuter mot demonstranter i Ådalen  
· Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF · Preventivmedellagen upphävs · Adolf Hitler  
blir rikskansler i Tyskland. · Elvis Presley föds
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Kultur är en värdegrund i ett humanistiskt, demo-

kratiskt och mångkulturellt samhälle. Kulturarv 

skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap. 

Människor och deras liv i en koloristisk mångfald 

ger en gränslös möjlighet till förståelse. Detta till-

sammans bygger delaktighet och ansvarstagande, 

formar goda initiativ och ger mod att pröva nya 

former. Arbetslivsmuseerna runt om i Sverige är 

exempel på vad mod samt engagemang för vårt 

gemensamma kulturarv och kollektiva minne kan 

åstadkomma. Att få vara med och göra skillnad, 

känna glädje och stolthet.

I Sverige finns idag 1 400 arbetslivsmuseer. De 

har vuxit fram ur människors vilja att bevara, 

berika och berätta om det som hänt, men även ur 

de offentliga museernas låga engagemang i frågor 

som rör industrisamhället. De flesta museerna 

bildades på 1990-talet men skapandet av nya ar-

betslivsmuseer har fortsatt, och sedan ArbetSam 

bildades har det tillkommit cirka 200 nya arbets-

livsmuseer.

Med ett arbetslivsmuseum menas sådan verk-

samhet som har till syfte att bevara och gestalta en 

arbetsplats kulturhistoriska värden. Det kan vara 

arbetsplatser både inom såväl privat som offentlig 

sektor. Arbetslivsmuseer drivs vanligen ideellt och 

är ofta etablerade i sitt kulturhistoriska samman-

hang - de finns där historien har utspelat sig. 

På ett arbetslivsmuseum levandegörs historien!

Man pratar inte bara, man...

...tvättar ...smider ...eldar i panna och spis ...seglar 

...sköter djuren ...flyger ...tillverkar papper ...åker 

tåg ...och jobbar så att det efteråt känns skönt i 

kroppen!

h Arbetslivsmuseer h
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1940-talet

Filmen Casablanca med Humphrey Bogart och  
Ingrid Bergman har premiär · Personnummer införs  
i Sverige · Al Pacino, John Lennon, Muhammad Ali  
och Göran Persson föds · Invasionen i Normandie 
· Homosexualitet avkriminaliseras · Atombomber 
släpps över Hiroshima och Nagasaki · På uppdrag 
av Ruben Rausing, Tetra Paks grundare, uppfinner 
Erik Wallenberg den tetraederformade förpackningen 
· Barnbidraget införs i Sverige
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Ett brett medlemsunderlag är en förutsättning för 

ArbetSams arbete och fortsatta utveckling!  

ArbetSam har under sina första tio år haft en 

positiv medlemsutveckling. De första åren var 

visserligen lite trevande, men det tar tid att bygga 

upp en riksorganisation. Det stora medlems-

genombrottet kom 2004, och kan till stor del 

sättas i samband med den nya museikatalogen som 

ArbetSam tog fram 2003. 

ArbetSam är idag Sveriges största museifören-

ing och vi kan med stolthet säga att en stor del av 

industrisamhällets kulturarv bevaras genom våra 

medlemsmuseers insatser.

h Medlemmar h
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1950-talet

Skolagan förbjuds i Sverige · Koreakriget · Sovjetunionens kommunistpartiledare 
Josef Stalin dör · Elvis Presley släpper musikalbumet Elvis Presley. Han banar  
väg för rock’n’roll-stilens ökade popularitet · Sexualundervisning i skolan blir  
obligatorisk · I Sverige lyckas Brasilien för första gången vinna VM i fotboll,  
genom att i finalen besegra Sverige med 5-2 · Kondomautomater tillåts
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Mångfalden förenar både i likheter och skillnader, är 

gränslös och öppnar upp för acceptans. 

Inom ArbetSam samsas en stor mångfald av museer  

– en underjordskyrka, världens längsta linbana, en fung-

erande långvågssändare, traktorer, turbiner, flygplan, 

tryckerier, papperstillverkning, smide, brandbilar, jord-

bruk, bensinmackar, gruvor, tåg, segelfartyg, psykiatri-

historia, skolor, ångbåtar, slip, foto, hemmiljöer, tunn-

binderi, spårvagnar, bomullsspinnerier och textil fabriker 

samt mycket mycket mer.

h Mångfald h
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Barbro Frankie
ordförande 1998–

Ove Persson
vice ordförande 1998 -2004

Jonna Eriksson
kassör 1998 -2002

Torsten Nilsson
ledamot 1998

Anna Zetterström
ledamot 1998

Ingrid Bengts
suppleant-ledamot 1998 -2006

Lars Rönnbäck
suppleant-ledamot 1998 -2000

Folke Wretman
suppleant 1998

Bengt Lindgren
ledamot 2000 -2005

Kurt Flodin
suppleant 2000 -2005

Bengt Nord
suppleant 2000 -2001

Henrik Skärblom
suppleant 2002-2004

Hans Björke
suppleant-kassör 2002-2006

Eva Kilberg
suppleant 2003-2004

Stig Grehn
vice ordf.-kassör 2005–

Sirpa Kärki
suppleant-ledamot 2005-2007

Mikael Parr
ledamot-vice ordf. 2006–

Hans E Kihlberg
ledamot 2006–

Hans Nilsson
suppleant-ledamot 2006–

Yvonne Bergman
ledamot 2005–

Erika Grann
suppleant 2007–

Kent Vikström
suppleant 2007–

Hans Hellman
suppleant 2007– Foton: ArbetSam
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Styrelsens sammansättning ska präglas av bredd 

både vad gäller geografi och kompetens. Styrelse-

arbetet har aldrig varit avlönat utan ersättning ges 

för kostnader. ArbetSam har under de tio första 

åren haft 23 styrelsemedlemmar varav åtta kvin-

nor och femton män. Den som arbetat längst i 

styrelsen är ordförande Barbro Franckie som var 

med och bildade ArbetSam och suttit som ordfö-

rande de tio första åren.

Kansli

Ett vikigt steg för ArbetSam var när vi hösten 

2003 öppnade vårt kansli i Norrköping. Där finns 

ett vänligt och kunnigt bemötande, en förståelse 

för ett arbetslivsmuseums vardag. En god organi-

sationsförmåga och viljan att hålla ordning på en 

styrelses alla handlingar. 

Vi talar om Kansliet – ansiktet utåt och inåt.

h Alla i styrelsen h

Heidi Eklund och Anette Backner på ArbetSams kansli i Norrköping. Foto: Nina Lundin



Hemsidan 1999
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1960-talet

Berlinmuren byggs · Den brittiska pop-
gruppen Beatles slår igenom · USA:s 
president John F. Kennedy · Sverige går 
över till högertrafik · Den amerikanske 
medborgarrättskämpen Martin Luther 
King mördas · Amerikanska Apollo 11  
genomför den första bemannade land-
ningen på månen · Flower Power  
· Postnummersystemet införs i Sverige Hemsidan 2009
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Att förse medlemmarna med den information 

de behöver för att göra ett bra och utvecklande 

museiarbete är en nödvändighet för en riksorga-

nisation. Nyhetsbrev i samverkan med Arbetets 

museum har getts ut sedan Juni 2003, och möjlig-

gör en kontinuitet i bevakning och förmedling av 

information. 

Att sprida kunskap om, och bilda opinion kring 

arbetslivsmuseerna är ett omfattande arbete. Det 

handlar om uppmärksamhet och acceptans, men 

också om att befästa begreppet arbetslivsmuseum. 

Hemsida

Den första hemsidan kom 1999. På den tiden var 

det svårt att få domännamn.se och därför föll 

valet på www.arbetsam.com. Hemsidor är ett  

material som sällan sparas av museer men genom 

en lycklig slump finns det en bild på hemsidan 

anno 1999. Det är antagligen få museer som har 

rutiner för hur information om den egna hem-

sidan skall bevaras. Hur sparar man Internet 

material och hur viktigt är det att spara?

I samband med att ArbetSam fick en ny grafisk 

profil fick hemsidan en ansiktslyftning 2002, men 

denna finns tyvärr inte bevarad.

h Information h
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Ett viktigt förmedlingsverktyg 

är medlemskatalogen Arbet-

samma museer som gavs ut 

första gången 2003. Den 

innehåller information om 

medlemsmuseernas verk-

samhet, öppettider och 

kontaktvägar, artiklar 

samt externa annonsö-

rer. Artiklarna skrivs 

av arbetslivsmuseerna 

utan arvode för arbetet. 

2004 fick katalogen en 

tematisk inriktning. 

2009 års katalog fick 

tema arbetslivs- 

museernas filmer.

1970-talet

Vänsterrörelsen var stark och miljö-
rörelsen växte sig stark på 1970-talet  
· Inom populärmusiken var disco popu-
lärt. ABBA från Sverige och Bee Gees 
från Australien var två stora popgrupper 
på 1970-talet. En ny stil inom rock- 
musik kom, punkrock, som protesterade 
mot samhället. En annan proteströrelse 
inom musik var progg. I Norden växte 
sig även en dansbandskultur stark · 
Abortlagen · Norrmalmstorgsdramat  
· Oljekris

År Museer Tema Upplaga Sidor

2003 63 20.000 18

2004 169 20.000 32

2005 242 Design 30.000 72

2006 291 Mångfald 30.000 80

2007 329 Barn 35.000 80

2008 341 Arbetslivsmuseernas 
föremålsamlingar 

35.000 80
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h Medlemskatalogen h



1980-talet

Den sovjetiska u-båten U 137 går på 
grund utanför Karlskrona i Sverige  
· Den reformvänlige Michail Gorbatjov 
väljs till ordförande i Sovjetunionens 
kommunistparti · Olof Palme (S) blir  
mördad · Reaktorolyckan i Tjernobyl  
· Berlinmuren rivs

Hylténs i Gnosjö. Foto: Torsten Nilsson

Utbildning på Tekniska museet i Stockholm. Foto: Torsten Nilsson
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Arbetslivsmuseernas roll inom det samlade 

svenska museiväsendet är betydelsefull och  

nyskapande både nationellt, regionalt och lokalt. 

Runt om i Sverige levandegörs mångfacetterade 

minnen genom människors berättelser – eldsjälar 

och stolta ambassadörer för sin trakt, dess historia, 

nutid och möjliga framtid. Arbetslivsmuseernas 

roll i den regionala utvecklingen är många gånger 

outnyttjad, och i det lokala ofta osedd eller för 

självklar.

Breddad samverkan och ökat samarbete över 

museigränserna öppnar för kunskapen om och 

betydelsen av vårt gemensamma kulturhistoriska 

ansvar. Inför utbildningar, seminarier och årsmö-

ten tas kontakt med verksamheter med anknyt-

ning till plats eller ämne. Arbetets museum är 

det riksmuseum med vilket ArbetSams haft mest 

samverkan, och där kansliet är förlagt. 

Utbildning

Kraven på dem som arbetar vid ett arbetslivsmu-

seum är stora. Många kompetenser samlas i en 

och samma person – bygge av utställningar, ta 

hand om föremål, marknadsföra, städa toaletter, 

upphandla tjänster, klippa gräs, uppdatera hemsi-

dan och så vidare. Utbildningar är mycket viktiga 

för ArbetSam.

Under de första tio åren har ArbetSam genom-

fört utbildningar kring: 

· Pedagogik · Film & Foto 

· Dokumentation · Ekonomi 

· Kunskapsöverföring · Ideellt arbete

· Produktutveckling · Arkivutbildning

h Samverkan – Medverkan h

På en gammal spårvagn i Göteborg 2003. Foto: Torsten Nilsson
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På ett tåg utanför Göteborg 2003.

Hällefors 2008.

Conny Tideman, Frövifors pappersbruksmuseum och Kerstin Sandberg, Henrik Skärblom samt  
Erika Grann, alla från Pythagoras industrimuseum, på besök i Gislaved 2005.

Remfabriken Göteborg 2003

1990-talet

Nelson Mandela friges efter 27 år i 
fängelse · Vasaloppet inställs på grund 
av snöbrist för första gången sedan 
1934 · Boris Jeltsin väljs till president i 
Ryssland · Karlskronavarvet sjösätter 
experimentfartyget Smyge som har låg 
radarprofil · Tim Berners-Lee skapar 
World Wide Web · Grungebandet  
Nirvana får sitt genombrott med Smells 
Like Teen Spirit · Tjugokronorssedeln 
införs i Sverige · Falu koppargruva läggs 
ner efter nära 1000 års verksamhet  
· Bill Clinton vinner presidentvalet i 
USA · Kalle Anka fyller 60 år · Sverige 
blir medlem i EU · JAS-planet havererar 
vid en flyguppvisning · Windows 95 
lanseras av Microsoft · Radiostationen i 
Grimeton förklaras som byggnadsminne 
· Världens befolkning passerar sex mil-
jarder · Estonia-katastrofen · Världens 
dyraste frimärke, det svenska Gul tre 
skilling banco från 1855, säljs för 14 
miljoner kronor
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För ArbetSam är det viktigt att synas i hela Sve-

rige. En viktig del i synliggörandet är ArbetSams 

årsmöten som genom åren utvecklats till Arbet-

Sams museidagar. Här möjliggörs människors 

möten, man får nya intryck och lär nya saker.  

Årsmötena är även ett sätt att betala tillbaka 

något för det fantastiska museiarbete som genom-

förs, och där bra mat och gemytlig underhållning 

ger vardagen en liten guldkant. 

1999 Trollhättan  västergötland 2000 Landskrona skåne

2001 Avesta Dalarna 2002 Örnsköldsvik ångermanland 

2003 Göteborg göteborg 2004 Norrköping södermanland/östergötland

2005 Värnamo småland 2006 Eskilstuna södermanland 

2007 Östersund jämtland 2008 Karlstad värmland/västmanland

h Årsmöten runt hela Sverige h

Barbro Frankie och Stig Grehn tar emot ArbetSams medlemmar vid besöket i Fröå, Jämtland, 2007.
Foton: Detta uppslag Torsten Nilsson

Antal besökare per år på ArbetSams hemsida
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2000-talet

Den ryska ubåten Kursk sjunker i Norra Ishavet  
· Tarja Halonen blir Finlands första kvinnliga president  
· 11 september-attackerna · Anna Lindh mördas  
· En tsunami i Indiska Oceanen sköljer in över många 
länder i Asien och dödar över 300 000 människor  
· Barack Obama vinner presidentvalet · Nepal avskaffar 
monarkin efter 240 år och inför republik...
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Lokal och regional förankring, bidrag, försäkringar, anställ-

ningsformer, vägvisning, utbildning och deltagande har varit 

och är på agendan.

Fortfarande återstår många vita fläckar på vår gemensamma 

karta över industrisamhällets kulturarv. Samtidigt pågår ”just 

nu” – och en beredskap inför hur vi på bästa sätt ska förbereda 

oss för denna nutida historieskrivning är nödvändig!

h Framtiden h



Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd · Laxholmen, 602 21 Norrköping

+46 11 23 17 30 · www.arbetsam.com · info@arbetsam.com
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