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VERKSAMHETSPLAN 2019–2022
Kulturparken Småland är ett kommunalt
bolag som ägs av Region Kronoberg och
Växjö kommun (med aktiefördelningen 59
% 41 %) som har uppdraget att samordna
kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.

Vårt uppdrag
I bolagsordningens § 1 formuleras Kulturparkens
uppdrag. Detta har i sin tur specificerats i de
gemensamma ägardirektiv som antagits av Region
Kronoberg och Växjö kommun.
”Kulturparken Småland AB ska utveckla
kulturarvsfrågorna i länet. Bolaget ska bedriva
museiverksamhet genom att samla, dokumentera,
utforska, bevara, synliggöra, förmedla, och
levandegöra länets kulturarv i form av samlingar
och byggnader, folkrörelse- och näringslivsarkiv
eller andra arkiv.
Kulturparken Småland AB ska bedriva och
främja kulturminnesvård samt vara sakkunnig i
museifrågor. Kulturparken Småland AB ska som
konsult i kulturmiljöfrågor vara remissorgan i
kommunernas kulturmiljöarbete.
Kulturparken Småland AB har även ett särskilt
profiluppdrag som Sveriges glasmuseum.
Kulturparken Småland ABs verksamhet ska
präglas av hög kunskap, kvalitet och attraktivitet
samt aktualitet, mångfald och god tillgänglighet.
Verksamheten ska spegla företeelser och skeenden
av betydelse för länets historia, nutid och framtid.
Kulturparken Småland AB ska verka för att
länets kulturarv brukas av en bred allmänhet,
i hela länet, genom ökad delaktighet. Barn och
ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp.
Kulturparken Småland AB ska genom sin
verksamhet främja möten mellan olika kulturer
och världar samt återspegla den kulturella
mångfalden i länets historia, nutid och framtid.
Kulturparken Småland AB har i uppdrag
att utveckla forskningssamarbetet med
Linnéuniversitet. Samverkan ska även ske
med andra högre utbildningsinstitutioner,
hembygdsrörelsen, folkrörelser, kommuner samt
andra institutioner och organisationer lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt.
Kulturparken Småland AB ska enskilt och i
samarbete med turistnäring, näringsliv och

ägarna aktivt medverka till att höja länets och
kommunens attraktivitet och tillväxt.
Kulturparken Småland AB ska i alla delar av
verksamheten arbeta för ökad jämställdhet mellan
kvinnor och män.
En ökad internationalisering/globalisering
av bolagets verksamhet ska eftersträvas.
Miljöperspektivet ska särskilt beaktas.”

Verksamhetsplanering
Det är viktigt att betona att Kulturparken arbetar
avdelningsövergripande, det vill säga att samtliga
avdelningar har ansvar för sina respektive
kompetenser och uppgifter vid samtliga arenor/
mötesplatser.
I Kulturparkens verksamhet ingår såväl
avdelningarnas linjeverksamhet som
projektbaserade aktiviteter och speciella,
prioriterade satsningar. För att ge en
överskådlighet åt de kommande årens planerade
insatser görs en uppdelning på verksamheten för
respektive arena/mötesplats.
Linjeverksamheten för respektive avdelning
förväntas följas utan att direkt specificeras i
föreliggande verksamhetsplan. Linjeverksamheten
för avdelningarna är följande:
Publika avdelningen: Avdelningen med
besökaren i fokus. Ansvarar för utställningar,
marknadsföring, reception, butik och konferens
samt program och visningsverksamhet på
mötesplatserna.
Samlingsavdelningen: Avdelningen ansvarar för
insamling, vård och skötsel av arkiven, biblioteket
och föremålssamlingarna, samt bedriver publik
verksamhet genom att svara på forskningsfrågor
och guidade turer i de öppna magasinen och
i konserveringsateljén på Kulturarvcentrum
Småland.
Avdelningen för kulturarv och forskning:
Avdelningen bedriver uppdragsverksamhet,
fungerar som remissinstans och genomför
insatser inom kulturmiljövård samt arbetar
med regional utveckling och regionalhistorisk
forskning. Avdelningen har huvudansvaret för
att vidmakthålla och utveckla Kulturparkens
kunskaper och kompetens inom kärnämnena.
I uppdraget ingår kunskapsförmedling till
vuxna genom rådgivning, kurser och föredrag

och till barn och ungdomar genom omfattande
pedagogisk verksamhet på Kulturparkens olika
arenor och i skolorna.
Kansliavdelningen: Kansliavdelningens
uppdrag är att leverera och erbjuda stöd, service
och expertkunskap inom ekonomi, personal,
IT/telefoni, administration, säkerhet, fastighet
och fastighetsskötsel samt Ångaren Thor. På
uppdrag sköter enheten ekonomiadministration
för Kronobergs läns hembygdsförbund och
Emigrantinstitutets vänner samt kanslitjänst åt
Vilhelm Moberg-sällskapet.
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Övergripande utvecklingsområden 20192022 och koppling till Regional kulturplan
för Kronobergs län 2018-2020
I Kulturparkens verksamhetsplanering för 20192022 fortsätter vi att prioritera den publika
verksamheten, samlingarna, kommunikation,
samarbeten och ett aktivt tillgänglighetsarbete
på alla plan. Genom en fortsatt digitalisering av
samlingar och arkiv vill vi öka tillgängligheten till
vårt gemensamma kulturarv. Verksamheten ska
genomsyras av ett dialog- och deltagarperspektiv.
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.
Vår verksamhetsplan länkas på ett naturligt sätt
samman med Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 för vilken de nationella kulturpolitiska målen är vägledande.
För att uppnå de nationella målen ska kulturpolitiken:
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte
och samverkan.

• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till
kultur.
Region Kronoberg lyfter i kulturplanen 20182020 fram fem prioriterade utvecklingsområden:
• Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
• Kultur i hela Kronoberg
• En internationell arena för muntligt berättande
• Det fria ordet i Kronoberg
• En starkare infrastruktur för bild och form
Kulturparken Småland kommer att i all verksamhet beakta och följa upp de nationella kulturpolitiska målen och aktivt bidra till att förverkliga de
fem prioriterade utvecklingsområdena som anges i
Regional kulturplan för Kronobergs län, företrädesvis inom de områden där vår samlade kompetens kommer till nytta och användning.
Kulturparken Småland står inför stora utmaningar
de kommande åren. Det gäller såväl internt med
ökade krav på personalens kompetensförsörjning
och vården av samlingarna, som externt med krav
på ett ökat besöksantal och en verksamhet som
når ut till medborgarna i hela länet. För att klara
detta uppdrag krävs en stabil ekonomi och en
garanterat långsiktig finansiering från ägarna. Det
är vår målsättning att successivt öka graden av
egenfinansiering genom en aktiv marknadsföring
av den publika verksamheten och de tjänster som
vi kan erbjuda. Vi ser framför oss stora möjligheter att utveckla verksamheten vid våra olika
arenor/mötesplatser i samarbete med andra kulturinstitutioner och ideella krafter. Vi vill också
ytterligare understryka och vidareutveckla vår roll
som kunskapsinstitution. Vår starka trovärdighet
och vår opartiskhet när det gäller kunskap om
vårt gemensamma kulturarv och kulturmiljön är
en viktig del av medborgarnas förtroende för vår
verksamhet.

Övergripande mål
• Skildra mötet mellan det gamla och det nya
Småland i utställningar och programverksamhet.
• Fortsatt samarbete med andra institutioner och
civilsamhället.
•Skapa ett ökat intresse för arkiv och samlingar genom att i samarbete med universiteten ta
initiativ till och delta i forskningsprojekt och
uppmuntra studenter att aktivt söka ny kunskap i
vårt källmaterial.
• Uppmuntra lärande och kreativitet med
utgångspunkt i kulturhistoria, utställningar, sam-

lingar och publikt arbete, med speciellt fokus på
barn och unga.
• Skildra det svenska glasets historia och samtid
utifrån såväl samlingar, arkiv och bibliotek som
aktiva glasbruk och studiohyttor.
• Kunna ta till vara dagsaktuella frågor och spegla
dem ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
• Fortsatt utveckling av våra arenor och verksamheter som mötesplats för olika aktörer.
• Ge inblick i och kunskap om människor och
migration i dåtid och nutid med speciellt fokus på
kulturmöten och Amerikaemigrationen.
• På Kulturarvscentrum och i konserveringsateljén
visa hur arkiv och samlingar vårdas, bevaras och
tillgängliggörs.
• Arbeta internationellt inom områdena migration
och glas.

Övergripande prioriteringar
• Fortsatt dialog med ägarna och Vöfab beträffande glasgången mellan Smålands museum och
Utvandrarnas Hus.
• Ökat samarbete med Linnéuniversitetet, Riksarkivet och andra forskningsinstitutioner både
nationellt och internationellt.
• Arbeta strategiskt med att erbjuda mer koncentrerad och bredare verksamhet i en av länets
kommuner per termin.
• Personal: Arbeta aktivt med kompetensutveckling och säkerställa en fortsatt låg sjukfrånvaro.
Vara en attraktiv och trygg arbetsgivare genom
återkommande medarbetarsamtal, bra introduktion till nyanställda, kompetensutveckling och ge
ökade möjligheter för personalen att aktivt deltaga
i utvecklingsarbetet.
• Trygga det framtida rekryteringsbehovet med
de rätta kompetenskraven för att säkerställa en
fortsatt god kvalitet i verksamheten och vår roll
som kunskapsinstitution.
• Öka graden av egenfinansieringen genom ett
aktivt arbete med rådgivning, guidningar, konferenser m.m.
• Arbeta med en restvärdesräddning och katastrofplan.
• Arbeta fram en långsiktig IT-strategi för att
säkra databaser och digitalt sparad information
samt arbeta med strategisk kompetensutveckling
för personalen inom IT.
• Aktivt arbeta med externt finansierade samverkansprojekt och sponsring från andra aktörer.

Smålands museum
Smålands museum är Sveriges äldsta länsmuseum grundat 1867 och öppnade i egen byggnad
år 1885. I de permanenta utställningarna visas
allt från stenåldersföremål, en silverskatt från
vikingatiden, föremål från 1800- och 1900-talens
småländska bonde- och högreståndssamhällen
till operasångerskans Christina Nilssons juveler.
Smålands museum har också omfattande tillfällig
utställningsverksamhet som behandlar ämnen
som bildkonst, foto, glas, textilier m.m.

Planerade insatser 2019–2022:
• Inleda och avsluta arbetet med en bred
kulturhistorisk basutställning om regionens
historia. Arbetet innebär en omarbetning av
befintliga basutställningar samt helt nya delar
med fokus på perioden 1100-1800.
• Till vissa delar återställa Orgelsalen till
ursprungligt skick.

Sveriges glasmuseum
Sedan 1930-talet har Sveriges glasmuseum
samlat in glas och arkivhandlingar från svensk
glashantering, vilket har resulterat i en av
Europas största och mest kompletta samlingar.
Samlingen består av drygt 35 000 föremål från
400-talet före Kristus till idag, samt verktyg
och teknik för glasframställning. Sveriges
glasmuseum verkar inte bara på en regional arena
utan har nationell och internationell betydelse
tack vare samlingarna, arkiven och den samlade
kompetensen om svensk glashantering.

Planerade insatser 2019–2022:
• Ta fram en besöksguide som pekar ut de 10-15
mest unika glasföremålen som en besökare inte
får missa.
• Vidareutveckla den glashistoriska
basutställningen med fokus på Glasrikets
etablering och socio-ekonomiska förhållanden i
glasbruksorterna.
• Initiera flera tillfälliga utställningar med
föremål ur samlingarna.
• Aktivt medverka till glasutställningar både i
Sverige och internationellt.
• Publicera äldre och nyskrivna artiklar om glas
digitalt (hemsidan).
• Intensifiera samarbete med glasbruk och
studiohyttor.
• Samarbeta med glasmuseer och andra

institutioner regionalt, nationellt och
internationellt.
• Sprida kunskap och initiera forskning om
glasobjekt, glasproduktion och glasbruk samt
människor inom glasnäringen.
• Planera och genomföra glaskonferensen GAS
2020.

Kulturarvscentrum finns också vårt omfattande
forskningsbibliotek. Ett mycket gott samarbete
finns i byggnaden med Växjö kommunarkiv och
tillsammans administrerar vi en forskarexpedition
och en forskarsal. På Kulturarvcentrum finns
Smålands museums och Kronobergsarkivets
arkiv, bibliotek och samlingar, pedagogisk
verkstad, konserveringsateljé samt öppna magasin
”Glas” och ”Allt mellan himmel och jord”.

Utvandrarnas hus och Svenska Emigrantinstitutet

Planerade insatser 2019–2022:
• Färdigställande och utveckling av en ny
konserveringsateljé.
• Fortsatt arbete med bevarandemiljöförbättringar
för samlingar, arkiv och bibliotek.
• Fortsatt utveckling av kulturarvspedagogiken
som är knuten till de öppna magasinen,
konserveringsateljén, arkivet och biblioteket,
vilken i sin tur ökar kunskapen och förståelsen
för kulturarvet genom ett dialog- och
deltagarperspektiv.
• Ge ökad tillgång till samlingar, arkiv och
bibliotek i digital form.
• Dokumentera svenskt glas och nedlagda
glasbruk ur alla dess olika aspekter.
• Utarbeta en plan för kompletteringar och à
jourhållning av glassamlingar och glasarkiv.
• Transkribera bandade intervjuer och digitalisera
filmarkivet.

Utvandrarnas hus rymmer både utställningar,
arkiv, bibliotek och forskningsverksamhet. I den
permanenta utställningen ”Drömmen om Amerika” skildras 1800-talets stora emigrationsvåg
och i ”Mobergrummet” ges via originalmanuskript, foton och föremål en bild av hela Vilhelm
Mobergs författarskap, men tyngpunkten ligger
på utvandrarromanerna. I forskarsalen finns det
möjlighet att ta del av det unika källmaterialet
från emigration till främst Amerika och Kanada.
I huset finns även kammarorkestern ”Musica Vitae” och i Atriumsalen håller både kommun- och
regionfullmäktige sina möten.

Planerade insatser 2019–2022:
• Omgestalta och förnya utställningen
”Drömmen om Amerika” och skapa en bred
migrationshistorisk utställning med fokus på
Småland.
• Fortsatt utveckling av forskaravdelningen och
migrationsforskarservicen.
• Fortsatt digitalisering av arkivet, biblioteket,
samt bild-, film- och ljudsamlingen.
• Fördjupa redan etablerade kontakter, men
också återknyta de kontakter som förlorats
med systerorganisationer som arbetar
med migrationsfrågor både nationellt och
internationellt.
• Aktivt arbeta med forskningsdelen inom
migrationsfrågor med andra institut och
universitet och högskolor.

Kulturarvscentrum Småland
Genom sammanslagningen av Kronobergsarkivet
och Smålands museums verksamheter inom
ramen för Kulturparken Småland föddes
tanken på att skapa ett Kulturarvcentrum
där vi kunde samla, vårda, bevara och
tillgängliggöra kulturarvet med utgångspunkt
i både föremålssamlingar och arkiv. På

Kronobergs slottsruin
Kronobergs slottsruin ligger vid Helgasjöns
strand och var från början en biskopsborg. Många
förknippar Kronoberg med upprorsmannen Nils
Dacke som tillbringade julen på Kronoberg 1542.
Slottet byggdes ut av Gustav Vasa och hans söner
som en viktig del i gränsförsvaret mot Danmark.
Efter freden i Roskilde 1658 förlorade slottet sin
strategiska betydelse och förvandlades så sakteliga
till en ruin. Slottruinen har många besökare under sommaren och vi har idag guidade visningar
och pedagogisk verksamhet för barn och unga.
Vid Kronobergs slottsruin finns Ryttmästaregården som är ett café och restaurang med ett av
Växjös bästa läge.

Planerade insatser 2019–2022:

• Inleda en diskussion med Statens fastighetsverk
och Växjö kommun om att bygga ett Visitor
Center.
• Fortsatt arbete i utvecklingsgruppen med

representanter från Kulturparken, Länsstyrelsen
i Kronobergs län, Växjö kommun, Destination
Småland, Region Kronoberg, Statens fastighetsverk, Ryttmästaregårdens entreprenörer och
St. Sigfrids folkhögskola, för att skapa en långsiktig verksamhetsutveckling.
• Fortsatt utveckling av Kronobergs slottsruins
funktion som mötesplats för olika aktörer.

Ångaren Thor
Med hemmahamn invid Kronobergs slottsruin
trafikeras Helgasjön med Ångaren Thor under
sommaren. Båten byggdes 1887 i Stockholm och
samma år som Ångaren Thor byggdes färdigställdes också Sveriges sydligaste sluss vid Åby.
Slussen är ännu i bruk och att ”slussa med Thor”
är ett minne för livet. Ångbåten ägs av Stiftelsen
Smålands museum och drivs samt sköts av Kulturparken Småland.

Planerade insatser 2019–2022:
• Säkra drift och skötsel av Ångaren Thor genom
att aktivt söka ny personal i närområdet.
• Undersöka möjligheterna att konvertera från
fossilt bränsle till förnybar energi för att följa
Växjö kommuns mål att bli fossilbränslefritt
2030.

Kronobergs lantbruksmuseum
Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm invigdes 1972 och här skildras jord- och skogsbrukets historia genom flertalet utställningar. Museet
är beläget strax norr om Alvesta och har öppet
under sommarsäsongen. Vid Kronobergs lantbruksmuseum ligger Hjärtenholms trädgårdscafé
som erbjuder en retromiljö med en tilltalande och
upplevelsebaserad utomhus- och inomhusmiljö.

Planerade insatser 2019–2022:

• Stärka mötesplatsen på alla plan för att

säkerställa ett kontinuerligt besöksunderlag.
• Utveckla verksamheten samt se över de
långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.
• Fördjupa samarbetet med Alvesta kommun och
Utställningshallen i Alvesta järnvägsstation.
• Utöka antalet samarbetspartners.
• Utarbeta en fungerande och långsiktig
bevarandemiljöplan för föremål och arkiv.

Museiparken
Museiparken ägdes fram till 1931 av WexiöAlfvesta järnvägsaktiebolag och hörde dessförinnan
till domprostgårdens ägor. Arkitekten och
museichefen Paul Boberg (1884-1947) ville skapa
ett friluftsmuseum och verka för att flera gamla
byggnader fördes hit. Tanken var att skapa ett
tvärsnitt av äldre tiders byggnader. Parken ägs
av det kommunala fastighetsbolaget Vöfab och
Kulturparken Småland ansvarar för de evenemang
och aktiviteter som äger rum i Museiparken.

Planerade insatser 2019–2022:
• Utveckla Museiparken med tillfälliga
utställningsytor för bland annat konstinstallationer
och öka och bredda antalet aktiviteter i
Museiparken.
• Lyfta fram Museiparken som en central plats
för kreativitet, kulturmöten och rekreation mitt i
centrala Växjö.

Mätbara verksamhetsmål
Kvalitativa mål
Kulturparken Småland avser att göra kvalitativa undersökningar och mätningar av vår breda
verksamhet med fokus på kundnöjdhet och hur
vår verksamhet uppfyller besökarnas förväntningar. Vi kommer också att tydligare mäta och
utvärdera vår verksamhet i länets åtta kommuner
för att nå målsättningen med att vara verksam i
hela regionen.
En modell för detta kommer att arbetas fram där
vi undersöker allt från bemötande i receptionen,
tillgängligheten, synpunkter på den publika
verksamheten, till hur vi hanterar och svarar på
rådgivning och forskningsfrågor.
Antal besökare
Kulturparken Småland fortsätter med arbetet
att mäta antalet besökare på de olika mötesplatserna. Bredden och inriktningen på vår publika
verksamhet har som mål att både nå nya målgrupper och den museivana, samtidigt som vi har
ambition att verka i linje med de regionala och
nationella målen för att kulturen ska vara ett nav
och motor för demokrati och regional utveckling.
Självklart mäter vi också fortsättningsvis våra
olika aktiviteter på de sociala medier vi använder.

KP ska verka för att länets kulturarv brukas av en bred
allmänhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.
KP ska genom sin verksamhet främja möten mellan
människor och kulturer, samt återspegla mångfalden i länets
historia, nutid och framtid.

Med utgångspunkt i kulturhistoria vill vi
stimulera till reflektion, kreativitet och empati.

Genom den samlade kompetens och erfarenhet som finns
inom KP och med utgångspunkt i våra samlingar och arkiv
ska vi lyfta fram frågor kring Smålands kulturhistoria i dåtid,
nutid och framtid.

KRE ATIVA
TROVÄRDIGA
TILLGÄNGLIGA

• Information
• Ömsesidighet och respekt
• Generös och tjänstvillig
• Förtroende och mandat
• Kompetensutveckling
• Respons, uppmuntran och
konstruktiv kritik

KUNDLÖFTE

Med lyhördhet för omvärlden vill vi skapa möten och
upplevelser som inspirerar och berör våra besökare. Vi ska
spela roll i mötet mellan det gamla och det nya Småland.

MEDARBETARLÖFTEN

KÄRNVÄRDEN

VERKSAMHETSIDÉ

VISION

UPPDRAG

KULTURPARKENS VISIONSARBETE

• Bra bemötande med vänlighet
....och respekt
• Trovärdighet och kompetens
• Lyhördhet
• God och tillgänglig miljö
• Professionalism
• Lösningsfokuserat

LEDARLÖFTE
• Tydlighet
• Målstyrning
• Förtroende

• Balans mellan rutiner och flexibilitet
• Respons, uppmuntran och konstruktiv kritik
• Kompetensutveckling

Kulturparken Småland AB, Box 102, 351 04 Växjö, tel.0470-704200, info@kulturparkensmaland.se www.kulturparkensmaland.se

