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Strategiplan för Stiftelsen Regionmuseet i Skåne 2019-2022 
 

Inledning 
Regionmuseet går under 2019 in i en ny strategiplansperiod som sträcker sig fyra år fram i tiden. 

Detta innebär att vi har nya prioriteringar att förhålla oss till. Utöver de prioriteringar vi själva satt 

upp i denna plan genomförs verksamhet som relaterar till andra styrdokument och policies, till 

exempel Stiftelsens stadgar, de krav Region Skåne sätter upp för vårt verksamhetsbidrag, Region 

Skånes regionala kulturplan, nationell kulturpolitik, museilagen och policies på EU-nivå.  

I Stiftelsen Regionmuseet i Skåne ingår Regionmuseet Kristianstad, Filmmuseet, Järnvägsmuseet, 

Åhus museum och utemuseerna Kjugekull, Hallands Väderö och Haväng, samt torpet Månsas. 

Denna strategi gäller för samtliga av dessa platser. På uppdrag av Kristianstad kommun drivs 

Kristianstads konsthall. Då personalen är anställd av Regionmuseet omfattas även konsthallen i 

viss mån av denna strategiplan. 

 

Vision 
Regionmuseets övergripande vision är: 

Vi ser till att människor utmanas, upplever, umgås och utforskar 

Detta är vår övergripande ambition för all verksamhet och innebär att all vår verksamhet skall 

syfta till detta. Genom att sätta upp denna vision vill vi att det ska vara tydligare och genomsyra 

all verksamhet. 

 

Regionmuseets syfte 
Stiftelsen Regionmuseet i Skåne är med sin breda verksamhet en resurs för regionen grundad på 

kunskap, kvalitet och service. Vi är till för regionen, dess kommuner och medborgare och ska 

vara verksamma i hela länet. Genom fri entré öppnar vi upp och bjuder in alla besökare att ta del 

av museets olika aktiviteter med möjlighet till delaktighet och medskapande. Museet är en 

mötesplats som skapar dialog, bildning och diskussion kring historien och samtiden, samtidigt 

som vi drömmer om framtiden! 

 

Kärnvärden 
Regionmuseet har tagit fram några värdeord eller kärnvärden som skall känneteckna allt det vi 

gör, både internt arbete och utåtriktad verksamhet. Det är värden som beskriver hur vi vill att 

människor ska uppfatta oss och som vi internt arbetar utifrån att de ska genomsyra det vi gör. 

Man kan säga att det är egenskaper vi som organisation måste ha för att kunna leva upp till vår 

vision. Vi är:  

Lekfulla, Tillåtande, Modiga, Kreativa, Kunskapsgivande 
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Målgrupper 
Regionmuseet har två prioriterade målgrupper: Barn och Unga och Äldre över 65 år. Det är 

viktigt i ett demokratiskt samhälle att alla människor har tillgång till museet och den 

gemensamma historia och kulturarv som museerna bevarar, utvecklar och förmedlar. 

Regionmuseet har valt att prioritera barn och unga, eftersom det är viktigt för denna målgrupp att 

bli medveten om vad ett museum är, att det är tillgängligt för dem och på vilket sätt museer 

bidrar till att vara en demokratisk kraft genom att bevara historiskt material och har stora 

kunskaper i källkritik. Den andra prioriterade målgruppen är äldre över 65 år. Den demografiska 

utvecklingen gör att detta är en växande grupp, där det både finns pigga personer med mycket tid 

att engagerar sig i kulturarvet och äldre med problem med hälsan vars välmående kan förbättras 

genom kulturarvsupplevelser. Vi vill också möjliggöra möten över generationsgränserna genom 

att skapa aktiviteter där båda dessa grupper inkluderas. Att dessa målgrupper är prioriterade 

innebär att det är dem vi har fokus på när vi inte har någon annan specifik målgrupp definierad. 

Naturligtvis kommer vi att arbeta med många olika målgrupper i utställningar, program, projekt 

och annan verksamhet då vi är speciellt måna om att attrahera nya målgrupper och besökare. 

Samtidigt får verksamheten inte bli för urvattnad genom att ha ”alla” som målgrupp, utan vi vill 

ha en tydlig tanke på vilken grupp av besökare vi producerar verksamhet för i varje aktivitet.  

 

Fokusområden:  
För att fokusera verksamheten är det nödvändigt att vi koncentrerar oss på vissa områden som vi 

ser som speciellt viktiga att utveckla 2019-2022. Urvalet av områden har skett genom en analys av 

verksamheten 2018 och genom omvärldsbevakning, samt att vi tagit del av museirelaterade 

forskningsresultat. Det har då framkommit att ett besökarfokus är nödvändigt för att 

verksamheten ska vara attraktiv och nå ut. Det är en viktig ledstjärna att vi finns till för besökarna 

och verksamheten ska anpassas efter dem. Samtidigt ser vi stora förändringar och utmaningar i 

samhället där det rådet en stor oro för hållbarhet på många plan, varför det är ett område där 

Regionmuseet behöver bidra på olika sätt för ett mer hållbart samhälle. För att klara de stora 

utmaningar vi står inför och för att kunna utvecklas på ett mer effektivt och roligt sätt är 

samverkan essentiellt. Museer ses ofta som trovärdiga institutioner, vilket beror på att de har en 

stor kunskapsbas. Denna är viktig att vidareutveckla, men också att föra ut till besökarna på olika 

sätt, varför det fjärde området handlar om Lärande och kunskap. 

 

Besökaren 
i fokus

Hållbarhet

Samverkan
Lärande 

och 
kunskap
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Mål: 
För varje fokusområde har ett antal mål satts upp för att ytterligare fokusera på viktiga 

målsättningar inom varje område och för att kunna följa upp och stämma av utvecklingen under 

strategiplaneperioden. För varje år skapas en verksamhetsplan som konkretiserar hur vi ska arbeta 

med de olika målen under det kommande året.  

 

Besökaren i fokus 
1. Varje år genomförs minst en besökarundersökning 

2. Minst en utställning per år ska involvera besökarnas åsikter och önskemål på något sätt 

eller arbeta med medskapande, fokusgrupper eller liknande 

3. Vi producerar minst en egen utställning per år 

4. Vi skapar, utvärderar och utvecklar tre egna årligen återkommande större evenemang som 

etableras under strategiplaneperioden 

5. Vi identifierar och bygger upp samverkan med en ny målgrupp varje år och utvecklar 

metoder för att involvera dem med syfte att vara för, av och med alla. 

6. Ett kulturhistoriskt maker space inrättas 

7. En långsiktig marknadsföringsstrategi tas fram, vilken inkluderar varumärkesutveckling  

8. Museet ska upplevas som en sammanhängande helhet i kommunikation, innehåll, 

bemötande, uppföljning, utbud av aktiviteter och produkter. 

 

Lärande och kunskap 
1. Livslångt lärande ska vara en integrerad del i museets verksamhet i alla delar 

2. Vi följer den digitala utvecklingen och använder den där den skapar mervärde och folk 

vill använda den 

3. Vi deltar i och initierar forskningsinriktade projekt 

4. Vi skapar en digital plattform för att tillgängliggöra vårt digitala material 

5. Vi utvecklar nya och använder medvetet olika metoder för lärande 

6. En utställningsstrategi utformas vilken inkluderar en plan för basutställningar 

7. Vi hittar nya möjligheter och strategier för att föra ut vår kunskap på olika sätt och olika 

platser 

8. Samlingarna aktiveras mer 

 

Samverkan 
1. Regionmuseet deltar i strategiska nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

2. Vi ska ta mer plats och påverka aktivt i lokalsamhället och regionen för att stärka vår 

position, till exempel i destinationsutveckling.  

3. Filmmuseet, Järnvägsmuseet och Åhus museum utvecklar sina kontaktytor 

4. Vi ansöker om eller deltar i ansökan om  minst två internationella projekt per år 

5. Vi startar upp volontärverksamhet för närmare samverkan med intresserade individer 

6. Vi vidareutvecklar vår samverkan med universitet/högskolor, föreningar och andra 

grupper 

7. Genom ett starkt varumärke skapar vi samverkan med sponsorer 
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Hållbarhet 
1. Personalen ska trivas och må bra 

2. Egenintjäningen ökar från 2018 års nivå för att kunna utveckla och bibehålla 

omfattningen på verksamhet och personal. För att tydliggöra detta skapas affärsplaner för 

café och butik.  

3. En långsiktig investeringsplan tas fram 

4. Vi utvecklar museets lokaler och infrastruktur för en bra arbetsmiljö, besökarmiljö och 

samlingsmiljö 

5. Varje år har vi någon sorts verksamhet i varje kommun i Skåne som uppmärksammar 

natur- och kulturarvet 

6. Varje år erbjuder vi olika former av praktikplatser för att hjälpa människor vidare i sin 

utveckling och till inkludering i samhället 

7. Vi arbetar aktivt med att bidra till social sammanhållning med avseende på integration, 

mänskliga rättigheter, intergenerationella möten och jämställdhet 


