
 

Statens historiska museer 
 
Statens historiska museer (SHM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för 
Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår 
verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. 
 
I myndighetens uppdrag från regeringen beskrivs att vårt verksamhetsområde är Sveriges 
historia, byggd främst på de samlingar som vi förvaltar. I SHM ingår sex museer: 
Hallwylska museet, Historiska museet, Ekonomiska museum–Kungl. Myntkabinettet, 
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. Vi bedriver även 
uppdragsarkeologi, Arkeologerna. 
 
Myndighetens inriktningsplan tar avstamp i nationella kulturpolitiska mål och lagstiftning 
samt Statens historiska uppdrag. Vår verksamhet ska ta sin utgångspunkt i våra samlingar 
och miljöer, och i kunskapen om dem. Vi bevarar och förvaltar samlingar och miljöer för 
nutida och framtida generationer. Våra samlingar ska ge upphov till många olika tolkningar 
och omtolkningar av historien. Med olika perspektiv, på det förgångna och samtiden, bidrar 
vi till ett reflekterande förhållningssätt till historia. 
 
 

SHMs interna åtagande 
 
Vårt arbete utgår från alla människors lika värde och bidrar till en demokratisk 
samhällsutveckling. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och vi ska bemöta alla på lika 
villkor oavsett bakgrund, förförståelse, åsikter och funktionsförutsättningar.  
Verksamheten ska präglas av en öppenhet för delaktighet och medskapande samt erbjuda 
människor tillfälle att inspireras och se nya möjligheter.  
 
Under 2021 kommer vi fortsätta stärka vår interna demokrati genom bl.a. följande 
aktiviteter:  

• föreläsning för hela myndigheten om barnkonvention med konkreta förslag på vilka 
artiklar i barnkonventionen som är kopplade till vår verksamhet och hur vi på 
avdelningsnivå kan arbeta vidare med barnperspektivet. Vi ska tänka att barn är 
barn nu och inte framtiden.     

• öka öppenheten och delaktigheten bland medarbetarna genom två olika fokus på 
personalmötena; presentation av något aktuellt från organisatorisk avdelning/enhet 
och presentation av aktuellt projekt eller temasatsning   

• öka kommunikationen genom omarbetning av vårt intranät som ska vara ett forum 
för information både från myndighetsledningen och från medarbetarna genom en 
funktion för inlägg 

   

SHMs externa åtagande 
 
För Statens historiska museer är samverkan och samarbeten med andra aktörer och andra 
myndigheter prioriterat i myndighetens inriktningsplan. Det är viktigt för att genomföra 
uppdrag, utveckla verksamheten och breddar erfarenheten samt mångfalden.  
 
Stöd genom utbyte, samverkan och samarbete sker i samband med våra museers 
utställningar.  



 

 
Några medarbetare har förtroendeuppdrag, bland annat i styrelsen i den svenska sektionen 
av International Council of Museums (ICOM), styrelsen för Grönsöö kulturhistoriska stiftelse 
och styrelsen för föreningen Genus i museer. Överintendenten är ordförande i Sveriges 
Museer som tillvaratar och driver museiområdets gemensamma intressen. 
 
I våra utställningar arbetar vi ständigt med att lyfta fram olika samhällsgrupper för en mer 
demokratisk historieskrivning, tex:  
 

• Under 2021 kommer SHM storsatsa på digitala skolvisningar för att nå hela landet  

• Historiska museets utställning Speaking memories-Förintelsens sista vittnen är 
fortsatt på turné  

• Både Hallwylska museet och Livrustkammaren lyfter fram kvinnor i sina 
utställningar 
 

SHMs kommunikativa åtagande  
 
Statens historiska museer är tillgängliga på en mängd olika digitala plattformar, såsom 
hemsidor, databaser, bloggar och sociala medier. Många av myndighetens medarbetare 
deltar ofta i media, seminarier och projekt där vi bidrar med vår expertis. 
 
På våra museers egna digitala plattformar kommer vi visa hur vi arbetar med demokrati 
genom våra utställningar och våra föremål.   


