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Ett alldeles 
nytt museum 
öppnar vid 
Aura ås 
mynning.

Det internationellt intressanta museet är 
ett besöksmål i Åbo som lockar en stor 
publik och utgör en arena för attraktiva 
utställningar. 

Ett museum med exceptionellt innehåll 
och ny arkitektur blir ett viktigt landmärke 
på Slottsudden och en del av Åbobornas 
identitet. 
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Ett unikt läge, 
en unik byggnad, 
ett unikt museum.
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Museum för historia och framtiden blickar mot 
olika framtidsscenarier med hjälp av historien. 
Ur framtidens synvinkel ser museet oförskräckt 
på historien. 

Museet är en aktör för förändring. Det bjuder 
på nya, överraskande och flerstämmiga 
perspektiv på det förflutna, på nutiden och på 
det kommande — skapandet av en hållbarare 
och rättvisare värld.

Morgondagens 
värld bygger på 
delar av igår.

”Det nya museet är 
den 800 år gamla 
stadens gåva till 
det självständiga 
Finland.”
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Vi bjuder 
på unika, 
inkluderande 
upplevelser 
för alla.
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Intressanta 
och lockande 
innehållshelheter.
Museet producerar intressanta och 
högklassiga innehållshelheter som kretsar kring 
huvudutställningen och olika specialutställningar.  

De tematiska produktionshelheterna 
består av utställnings-, medie-, virtuellt och 
evenemangsinnehåll och de skapas i omfattande 
samarbeten. 

Målet är att verksamheten ska ge upphov till 
framgångsrika exportprodukter med positiva, 
regionala ekonomiska effekter.
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Vi profilerar oss 
med effektfulla 
innehåll baserade 
på forskning.

Innehållet lockar besökare att delta och 
tillsammans skapa synvinklar på olika historier och 
framtidsscenarier. Våra innehåll finns tillgängliga i 
olika nivåer. 

Vi sammanför expertis inom olika områden. 
Till exempel produktionen av innehåll för olika 
plattformar sker i omfattande samarbete med 
toppspecialister.
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Museet lockar 
till nya besök – 
varje vecka.

Museet är i ständig rörelse och bjuder ofta 
på nya upplevelser. Vi överraskar med nya 
presentationssätt såväl i utställningssalarna, 
i virtuella rum som på olika medieplattformar.  

Vi har ett vittomfattande program med 
många slags evenemang och föreställningar 
– också för en ny publik som kanske inte 
annars skulle besöka oss.
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En trivsam 
plats och ett 
betydelsefullt, 
tryggt rum för alla.

Museet är en mångsidig plats: ett 
besöksmål, en upplevelsehimmel, 
en lekplats, ett vardagsrum, ett 
arbetsutrymme, en plattform för 
evenemang. 

Vi vill ha en viktig roll både i staden 
lokalt och i samhället i allmänhet. 
Vi breder också ut oss på nya sätt 
runt om i staden.
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Musei -
byggnaden 
planeras med 
hjälp av en 
internationell 
arkitekttävling.
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Den arkitektoniskt 
betydelsefulla och 
enastående musei-
byggnaden är en del av 
en unik kulturarvsmiljö.

Byggnaden och lokalerna är levande. De formar 
sig mycket flexibelt efter olika behov både i 
daglig och i långsiktig användning. 

” Museibyggnaden är 
en modig föregångare 
inom ekologi, ett 
tillgängligt utrymme 
och en plats för digitala 
upplevelser.”
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Preliminär skildring av rumsfunktionerna 



Museum 
år 2030.
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Planeringen 
av museet 
styrs av sex 
principer.

• Flerkanalighet  

• Flerstämmighet 

• Mångfald 

• Ekologi 

• Livskraft 

• Effekt 
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Ett flerkanaligt 
museum  

Utvidgar museets verksamhet och 
erfarenheter utanför museibesöket. 

Olika lättillgängliga digitala tjänster, innehåll, 
evenemang och gemenskaper är viktiga 
metoder i ett flerkanaligt museum.

Verkar lättillgängligt på olika 
platser och i olika rum. 

Med hjälp av en stark kärnidé och mångsidiga 
partner kan verksamheten bedrivas nästan 
var som helst och göra museet bekant för nya 
publiker.
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Ett flerstämmigt 
museum   
 
Förstår världens mångfald.

Åbos historia är brokig till sin natur och i framtiden 
kommer identiteterna att vara allt mångfaldigare. 
Museet granskar och berättar om mångskiftande 
människors och många olika befolkningsgruppers 
skiftande livshistorier och framtidsscenarier.

Skapar stark samhörighet.

Museet sammanför människor i en alltmer 
splittrad värld och skapar kontakter och 
interaktion med hjälp av kunskap. Museet 
ökar förståelsen för olika livssätt och stärker 
människans känsla av tillhörighet.



18   

Ett mångsidigt 
museum   

Ett ekologiskt museum.

Det flerstämmiga museet bygger på delad 
expertis, tvärsektorialitet, crowdsourcing och 
nya sätt att samarbeta. Såväl museiproffs, 
forskare, konstnärer, stadsaktiva som 
studerande deltar. 

Skapar jämlika möjligheter. 

Museet beaktar människors mångfald och 
variationen i befolkningen på alla nivåer och 
främjar en jämlik och rättvis delaktighet.
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Ett ekologiskt 
museum 

Är en förebild för en hållbar framtid. 

Ekologisk och social hållbarhet påverkar all 
verksamhet i museet: dess syfte och innehåll, 
byggnad och tjänster.

Skapar hopp om förändring.

Utöver den allmänna miljömedvetenheten 
främjar museet en bred förståelse för den 
komplexa klimatkrisen samt strävar efter 
att skapa hoppfullhet för de strukturella 
förändringar och vardagliga förändringar som 
krävs nu och i framtiden.
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Ett livskraftigt 
museum  
 
Främjar nytt samarbete.

Museet kommer att vara en betydande aktör 
i Åboregionen. Det skapar lockande innehåll, 
evenemang och en ny stadskultur, stärker 
nätverk och samlar rikligt med olika stora 
aktörer i sin krets.

Skapar nya intäktsmodeller.

Museet går i bräschen för att söka nya sätt att 
öka verksamhetsresurser, till exempel genom 
att utveckla innehåll för olika kanaler, nya 
tjänster och nya partnerskapsmodeller.



21   

Ett museum 
som påverkar 

Förändrar människors liv.

Målen för påverkan ska vara kristallklara eftersom 
museets verksamhet alltid lämnar spår: Vad och 
hur påverkar man för att göra livet bättre för så 
många människor som möjligt.

Är modigt och oberoende. 

Ett museum som påverkar tar modigt ställning till 
samhällsfrågor och strävar efter en omfattande 
och långvarig förändring. När värderingar och det 
politiska läget ändrar måste museets oberoende 
ställning tryggas.



Musei-
upplevelsen 
föds ur 
högklassiga 
tjänster.
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Högklassiga 
tjänster skapas 
tillsammans.

Museiinnehållet gör den centrala 
museiupplevelsen. Tilläggstjänsterna 
kompletterar upplevelsen och bjuder in människor 
att besöka museet oftare och tillbringa mer tid där. 
Partnerskap är centrala i tjänsteproduktionen.  

Vi planerar alla tjänster utgående från ekologisk 
hållbarhet och livskraftiga intäktsmodeller. För att 
sänka tröskeln och öka delaktighet för alla kan 
tjänsterna delvis användas avgiftsfritt.   

Partnerskap

Tilläggstjänster

Museitjänster 
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Museitjänster 

Utställningsverksamheten delas in i en 
huvudutställning, tillfälliga utställningar och 
kortvariga utställningsinnehåll. 

I medieproduktionen ingår produktion 
av utställningarnas temainnehåll och 
publikationshelheter för olika digitala kanaler. 

Publikverksamheten ansvarar för guidning, 
museipedagogik och kringevenemang. 

Kundservicen sköter om infotjänster, biljett-
försäljning och en smidig besöksupplevelse.
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Tilläggstjänster 

Museet har ett trevligt, morgonöppet kafé 
samt en högklassig restaurang som är 
öppen från lunchtid till sen kväll. 

Den intressanta museibutiken är i sig en 
orsak att komma till museet.  

Flexibla och moderna presentations-
utrymmen och den nyaste tekniken möjliggör 
program med scenkonst, seminarier och 
företagsevent. 

I studion kan forskare och kreativa inno-
vatörer inom kultur, samhälle, historia och 
framtid samarbet.
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Tjänsterna 
produceras 
och utvecklas 
i partnerskap.

De viktigaste samarbetspartnerna för 
museitjänsterna är till exempel sakkunniga inom 
forskning och innehåll om historia och framtiden, 
experter på utställnings- och publikarbete samt 
olika aktörer inom digital medieproduktion. 

Tilläggstjänsterna kräver nära partnerskap med 
restaurangföretagare, eventproducenter och 
museibutikens produktleverantörer. Museet har 
modeller för både långvariga och kortvariga 
samarbeten.



Museets 
publik har 
olika motiv 
att komma 
till oss.
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Tre motivations-
baserade 
målgrupper.

• Innehållspublik 
•  Fenomenpublik 
•  Sällskapspublik  

Vi vill förstå vad som är viktigt i museiupp-
levelserna för våra besökare och hurdana 
erfarenheter människor önskar sig. 

Därför tänker vi oss målgrupper med kärnmotiv 
och centrala intressen att komma till oss.

”Vi vill nå en stor publik 
i Åboregionen, Finland 
och utlandet – både på 
plats och på webben.”
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”Aah, nu 
fattar 
jag!” 

Innehållspublik

Dessa är intresserade av kulturarv, 
konst, vetenskap, historia och 
framtiden. 
 
De uppskattar ingående kunskap, 
berättelser, kritiskt tänkande, insikter 
och lärande.
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”Hej, 
här är 
jag!” 

Fenomenpublik

Hit hör människor som är intresserade 
av starka upplevelser, aktuell kultur och 
innehåll som tar ställning. 

De vill bli överraskade, vara delaktiga, 
föra dialog och känna samhörighet.
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”Oj, det 
var väl 
kul!”

Sällskapspublik 

Till sällskapspubliken hör människor som 
vill tillbringa tid tillsammans med vänner, 
familj eller barnbarnen.  

De uppskattar trevlig samvaro, angenäma 
tidsfördriv och smidiga tjänster.



Ett nytt, 
anslående 
resmål för 
Åbo.
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En ekonomiskt lönsam 
investering med 
stor inverkan på den 
regionala ekonomin.

Vi väntar oss tvåhundratusen besökare till 
museet årligen. Detta har stor inverkan på den 
regionala ekonomin i Åbo och på ökningen av 
Finlands kulturdragningskraft. Varje museibesök 
påverkar den regionala ekonomin med en ökad 
efterfrågan på i genomsnitt 49 euro. 
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Museet har en 
positiv inverkan.
 
De möjligheter till delaktighet som 
museet erbjuder och stärkandet av 
framtidsfärdigheter förbättrar människors 
upplevelse av välbefinnande. Därmed 
förebygger de kostnader orsakade av sociala 
problem. 

Museiverksamheten som produceras i 
partnerskap stärker näringslivet i Åbo och 
stöder den lokala forsknings-, utvecklings- 
och innovationsverksamheten.

”Museet kommer 
att ha en positiv 
inverkan på Åbo 
stads profil.”
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2017 
Beslut om att 
förverkliga museet   
Stadsstyrelsen 27 mars 
Stadsfullmäktige 18 april 

Fastställande av projektets fortsatta 
förberedelsefas för 2018–2020

Stadsdirektörens beslutsprotokoll 8 november 

2019 
Utredning av 
utrymmesbehov   
Stadsstyrelsen 8 april 

Placering av 
museet och 
fortsatta riktlinjer 
för projektet  
Stadsstyrelsen 13 och 27 maj  

2020
Tillsättande av projektets första 
genomförandefas för 2021–2024 

Stadsdirektörens beslutsprotokoll 23 december  

Museiprojektet 
framskrider 
planmässigt 
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En förvaltnings-
modell som 
stöder ett helt 
nytt museum 

Museet är till sin struktur en mellanform mellan 
ett stadsmuseum och ett centrum för historia 
med tilläggstjänster. Utgångspunkten är att en 
del av verksamheten kan ordnas av personal 
vid Åbo stads museitjänster.  

Beslut om byggnadens förvaltningsmodell 
kommer att fattas 2023 och beslut om 
förvaltningsmodellen för museiverksamheten 
tas 2024. 
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En entusiastisk, 
ny organisations-
kultur 

I hjärtat av Museum för historia och 
framtiden slår en organisationskultur 
som främjar en ny sorts museiarbete, 
kreativitet, mångfald och inverkan samt 
personal som brinner för sin sak.  

Arbetet sker via tematiska produktioner 
som man arbetar kring i projektform. 

I projekten förenas olika former av 
utställnings-, publik-, samlings- och 
samhällsarbete samt extern kompetens 
och expertis. 

Dessutom har museet kontinuerliga 
processer som driver verksamheten, 
producerar tjänster och utvecklar museet. 
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Samplanering i 
växelverkan 

En så omfattande delaktighet som möjligt, 
öppen samutveckling och mångsidiga 
perspektiv är och har varit centrala faktorer i 
projektet. 

Olika arbetsgrupper, sakkunniga inom olika 
branscher, stadsbor och representanter för 
intressenter har deltagit i planeringen. 

I enkäten som tecknade en bakgrund till 
konceptarbetet 2021–2022 deltog nästan 
sexhundra personer. I själva konceptarbetet 
deltog cirka hundra personer som träffats i 
cirka fyrtiofem möten och åtta workshops. 

Ville Tikka vid Poem Company har varit konsult 
i museikonceptet. 
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Vi skapar museet 
tillsammans.

Läs mera om oss på webben och 
sociala medier historianmuseo .fi/sv

Du kan också skicka ett meddelande till 
joanna .kurth@turku .fi eller @joannakurth 

Historian ja tulevaisuuden museo

@historian_museo

@museokeskus

https://www.turku.fi/sv/museum-historia-och-framtiden

