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Pressmeddelande 19 april 2016 
 

Tekniska museet är Årets museum 2016  

För att de genom ett framgångsrikt förnyelsearbete och brukarorienterat fokus 
har lyckats uppnå målsättningen att vara ”alla små geniers favoritställe” belönas 
Tekniska museet med det prestigefulla priset Årets museum. Bakom utmärkelsen, 
som i år delas ut för tjugonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer 
tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).  

– Tekniska museet är ett utmärkt exempel det förnyelsearbete som pågår runt om på 
landets museer. De utmanar den traditionella bilden av vad museer gör och visar tydligt att 
museerna kan göra skillnad på riktigt, säger Mats Persson, generalsekreterare för 
Riksförbundet Sveriges museer. 

I sin motivering lyfter juryn särskilt fram att Tekniska museets inkluderande perspektiv och 
brukarorienterade fokus utvecklat hela verksamheten samtidigt som det gynnat både 
medarbetarutveckling och entreprenörskap på ett nyskapande sätt. Genom ett 
framgångsrikt förnyelsearbete har museet lyckats uppnå målet att vara ”alla små geniers 
favoritställe”. 

– ”Alla små geniers favoritställe” har genom utvecklandet av museiupplevelsen till 
edutainment och genom sitt inkluderande perspektiv JAMMT (jämställdhet, arbetsmiljö, 
miljö, mångfald, tillgänglighet) lyckats förnya museiverksamheten på ett slagkraftigt och 
strategiskt sätt. Tekniska museet är innovativt, utforskande och kunskapsbaserat, en 
förebild såväl nationellt som internationellt, säger Charlotta Jönsson, styrelseledamot i 
Svenska ICOM och juryledamot.   

Tekniska museet tog emot utmärkelsen Årets museum 2016 på Linköpings Konsert & 
Kongress under invigningen av Museernas Vårmöte som i år hålls i Linköping och 
Norrköping 19-21 april. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av 
Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke. 
 
För mer information 
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, 
mats.persson@sverigesmuseer.se 
 
Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 
0708-56 38 68, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se  

Charlotta Jönsson, ledamot i juryn och ledamot för Svenska ICOM, 0702-61 74 07, 
charlotta.jonsson@helsingborg.se 
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Bilaga 1. 

Juryns motivering: 
Museet har med en tydlig och slagkraftig strategi samt ett välförankrat helhetstänkande 
utvecklat hela verksamheten. Målsättningen att vara ”alla små geniers favoritställe” uppnås 
genom ett framgångsrikt förnyelsearbete och ett brukarorienterat fokus, där barn och unga blir 
huvudmålgrupp för teknikens förändring i samhället. 

Med ett inkluderande perspektiv har museet genererat mervärde samtidigt som man på ett 
nyskapande sätt gynnat både medarbetarutveckling och entreprenörskap. 

Årets museum 2016 är Tekniska museet i Stockholm. 

 
Juryn bestod av: 
 
Isabella Nilsson 
Museichef Göteborgs konstmuseum, styrelseledamot i Riksförbundet Sveriges museer  

Charlotta Jönsson 
Utställningsproducent Dunkers kulturhus Helsingborg, ledamot av Svenska ICOMs styrelse 

Stefan Lundblad 
Stabschef Statens Maritima museer 

Niclas Malmberg 
Riksdagsledamot  

Nils M Jensen  
Direktör Organisationen Danske museer 

 
Korta fakta ICOM och Riksförbundet Sveriges Museer 
Svenska ICOM är den svenska sektionen av UNESCO-organet International Council of Museums. 
Svenska ICOM verkar för ett internationaliserat museisverige samt för kompetens- och 
kvalitetsutveckling. Svenska ICOM vill bidra till internationellt erfarenhetsutbyte bland annat 
genom att erbjuda resebidrag till yrkesverksamma inom museer. Svenska ICOM erbjuder kurser 
om museernas etiska regler samt ger stöd i museietiska frågor.  http://icomsweden.se/ 

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) är den svenska museinäringens branschorganisation som 
tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Riksförbundet 
bildades i december 2004 genom initiativ av samarbetsorganen för de centrala museerna, 
länsmuseerna samt de kommunala museerna. I dagsläget har RSM drygt 220 medlemsmuseer.  
 
Museernas Vårmöte arrangeras i år av Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Östergötlands 
museum, Flygvapenmuseum, Norrköpings konstmuseum, Norrköpings stadsmuseum, Linköpings Slotts- och 
Domkyrkomuseum, Riksutställningar, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings kommun, Norrköpings 
kommun, Linköpings konsthall, Arbetets museum samt Norrköpings Visualiseringscenter. 
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Bilaga 2: Tidigare vinnare av Årets museum 
 

År Årets museum Län 

2015 Marinmuseum Blekinge 

2014 Göteborgs stadsmuseum Västra Götaland 

2013 Jamtli Jämtland 

2012 Kulturparken Småland Kronoberg 

2011 Flygvapenmuseum Östergötland 

2010 Nordiska Akvarellmuseet på 
Tjörn 

Västra Götaland 

2009 Världskulturmuseet i Göteborg Västra Götaland 

2008 Inget pris delades ut - 

2007 Inget pris delades ut - 

2006 Inget pris delades ut - 

2005 Värmlands museum i Karlstad Värmland 

2004 Kulturen i Lund Skåne 

2003 Moderna museet  Stockholm 

2002 Malmö Museer Skåne 

2001 Riksutställningar Gotland 

2000 Textilmuseet i Borås Västra Götaland 

1999 Arkitekturmuseet Stockholm 

1998 Örebro läns museum Örebro 

1997 Norrtälje konsthall Stockholm 

1996 Livrustkammaren Stockholm 

1995 Skaraborgs länsmuseum Västra Götaland 

1994 Judiska museet Stockholm 
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