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Anders	  Wikström	  -‐	  har	  mer	  än	  17	  års	  erfarenhet	  av	  arkeologiska	  undersökningar	  i	  Sigtuna	  och	  har	  ett	  
brett	  kontaktnät	  inom	  den	  arkeologiska	  uppdragsverksamheten,	  museisektorn	  och	  kulturmiljövården	  
i	  främst	  Sverige,	  men	  också	  i	  Norden	  och	  Europa.	  Arbetet	  har	  bland	  annat	  inneburit	  fält-‐	  och	  
projektledning	  för	  ett	  stort	  antal	  mindre	  grävningar	  och	  två	  stora	  undersökningar,	  samt	  författande	  
av	  över	  100	  arkeologiska	  rapporter.	  Arbetet	  har	  också	  inneburit	  deltagande	  i	  nationella	  och	  
internationella	  konferenser	  och	  nätverk,	  samt	  pedagogisk	  verksamhet	  både	  för	  besökare	  i	  Sigtuna	  
och	  inom	  universitetsutbildning.	  	  

Anders	  var	  anställd	  som	  tf	  museichef	  vid	  Sigtuna	  Museum	  och	  arbetade	  då	  med	  tre	  stora	  
utvecklingsuppdrag:	  framtagande	  av	  en	  strategisk	  utvecklingsplan	  för	  museet,	  projektering	  för	  ett	  
nytt	  föremålsarkiv	  för	  museets	  stora	  sen-‐vikingatida	  och	  tidig-‐medeltida	  arkeologiska	  samlingar	  samt	  
planeringsarbete	  för	  en	  utbyggnad	  av	  museet	  i	  samarbete	  med	  Tengboms	  arkitektfirma	  och	  
fastighetsbolaget	  Komfast.	  

Anders	  avslutade	  2013	  en	  Master-‐utbildning	  på	  Malmö	  högskola,	  institutionen	  för	  Urbana	  studier,	  
som	  heter	  Leadership	  for	  Sustainability.	  Kursen	  omfattade	  ledarskap,	  organisation,	  projektledning,	  
socialt	  entreprenörskap,	  lärande	  organisationer	  med	  hållbarhet	  utveckling	  som	  övergripande	  tema.	  
Master-‐uppsatsen	  handlade	  om	  hållbar	  utveckling	  av	  destinationer	  med	  specifikt	  fokus	  på	  
samarbetet	  mellan	  kulturarv/museer	  och	  turism.	  Anders	  deltog	  under	  två	  år	  i	  Tällberg	  Forums	  
internationella	  konferens	  om	  hur	  vi	  kan	  förändra	  världen.	  Konferensen	  samlade	  världsledande	  
forskare,	  tänkare	  och	  politiker.	  Under	  hösten	  2014	  genomförde	  Anders	  en	  journalistutbildning	  på	  
Poppius	  i	  Stockholm.	  

Sedan	  2012	  är	  Anders	  egen	  företagare	  med	  inriktning	  på	  utvecklingsfrågor,	  förstudier,	  utredningar	  
och	  utvärderingar	  inom	  kulturarvsområdet,	  specifikt	  museer,	  kulturmiljöer	  och	  hållbarhet.	  Sitter	  i	  
styrelserna	  för	  Svenska	  Byggnadsvårdsföreningen,	  Kulturmiljöfrämjandet,	  Vaxholm	  Fästnings	  
Museum	  AB	  (svb)	  och	  Historisk	  Arkeologisk	  Förening.	  	  

	   	  



Relevant	  Yrkeserfarenhet:	  

2012-‐	   Egen	  företagare	  

2010-‐2012	  	   tf	  Museichef	  Sigtuna	  museum.	  Utöver	  personal-‐,	  verksamhets-‐	  och	  ekonomiskt	  
ansvar	  även	  projektering	  av	  nytt	  föremålsarkiv,	  framtagande	  av	  en	  strategisk	  
utvecklingsplan	  för	  museet	  och	  förprojektering	  av	  en	  utbyggnad	  av	  museet.	  

2005	   	  	  	  Länsstyrelsen	  i	  Stockholm.	  

1995-‐2010	   Arkeolog/antikvarie	  på	  Sigtuna	  museum.	  Deltagit	  i	  närmare	  ett	  hundratal	  grävningar,	  
varit	  fält-‐	  och/eller	  projektansvarig	  för	  ett	  50-‐tal	  grävningar	  (varav	  2	  mycket	  stora)	  
och	  skrivit	  över	  100	  arkeologiska	  rapporter.	  StadsGIS	  för	  Sigtuna,	  Söderköping	  och	  
Ystad.	  Från	  2003	  ansvarig	  för	  den	  arkeologiska	  uppdragsverksamheten.	  

	  

Relevanta	  Utbildningar:	  

Universitet/Utbildning	   Kurser	  	   	   	   År/Poäng	  	  
Poppius	   	   Grundkurs	  i	  journalistik	   	   2014	  
Malmö	  Högskola	   Leadership	  for	  Sustainability	   	   2013/60	  
Lunds	  univ	   	   Medeltidsarkeologi	   	   1998/30	  
Uppsala	  univ	   	   Arkeologi,	  historia,	  etnologi	   	   1994/240	  
Linköpings	  univ	  	   GIS	   	   	   1997/7,5	  
	  
Examen:	  	   	   BA	  Archaeology	  
	   	   MA	  Leadership	  and	  Organsation	  

	  

Uppdrag	  i	  egen	  verksamhet	  (i	  urval):	  

Riksförbundet	  Sveriges	  museer	  (2016/2017):	  Projektledare	  för	  Sveriges	  museers	  årliga	  konferens	  
Vårmötet,	  april	  2017	  i	  Södertälje.	  

Sisyfos	  förvaltning	  AB/Wenngarn	  (pågår):	  Projektledare	  för	  en	  Visionsdag	  med	  tema	  ”Kulturarvens	  
VÄRDESKAPANDE	  BERÄTTELSER	  som	  väg	  till	  ekonomisk	  hållbarhet?”.	  Visionsdagen	  på	  Wenngarn	  är	  
en	  mötesplats	  för	  olika	  aktörer	  och	  sektorer	  som	  har	  en	  gemensam	  fråga/gemensamma	  intressen.	  En	  
plattform	  för	  att	  diskutera,	  med	  konkreta	  projekt	  och	  workshops.	  

Wenngarns	  slott	  (2015-‐pågår):	  Arbetar	  med	  strategisk	  idéutveckling	  med	  historia	  i	  fokus	  på	  slottet	  
Wenngarn	  utanför	  Sigtuna.	  Uppdraget	  omfattar	  att	  inspirera	  till	  arbete	  med	  historien	  på	  
destinationen	  Wenngarn	  i	  samverkan	  med	  tre	  andra	  fokusgrupper	  Barn/ungdom,	  Träning/hälsa	  och	  
Mat/dryck	  samt	  övriga	  verksamheter.	  Målsättningen	  med	  uppdraget	  är	  att	  utforma	  ett	  ramverk	  för	  
hur	  historien	  ska	  bli	  en	  bärande	  del	  av	  besöksmålet	  och	  bysamhället	  Wenngarn.	  

Sigtuna	  Museum	  (2015-‐pågår):	  Projektledare	  för	  projektet	  ”Sigtunas	  kyrkoruiner	  –	  bevarande	  och	  
brukande”	  etapp	  1	  (2015),	  etapp	  2a	  (2016)	  och	  etapp	  2b	  (2017)	  som	  syftar	  till	  att	  skapa	  ett	  program	  
för	  ett	  långsiktigt	  och	  hållbart	  bevarande	  av	  Sigtunas	  tre	  kyrkoruiner	  samt	  hur	  dessa	  kan	  användas	  
och	  kommuniceras	  för	  en	  intresserad	  allmänhet.	  Finansiering	  från	  Länsstyrelsen	  i	  Stockholms	  län.	  



KMV	  Forum	  AB/Riksutställningar	  (2016):	  Deltog	  som	  underkonsult	  i	  en	  förstudie	  om	  inrättande	  av	  
en	  nationell	  kulturarvsinkubator.	  Förstudien	  är	  en	  fortsättning	  på	  den	  studie	  som	  Riksutställningar	  
genomförde	  tillsammans	  med	  Kontigo	  2015	  i	  vilken	  man	  undersökte	  förutsättningarna	  för	  att	  inrätta	  
en	  inkubator	  inom	  kulturarvssektorn.	  Riksutställningar	  tillsammans	  med	  Riksantikvarieämbetet,	  
Uppsala	  universitet	  Campus	  Gotland	  samt	  Science	  Park	  Gotland	  gav	  KMV	  forum	  i	  uppdrag	  att	  utreda	  
kulturarvsmarknadens	  nuläge	  och	  potential.	  	  Uppdraget	  omfattade	  förarbete,	  genomförande	  av	  
intervjuer,	  dokumentation	  och	  analys	  samt	  att	  bistå	  framtagande	  av	  slutrapport.	  

Gotlands	  Museum	  &	  Riksutställningar	  (2015-‐2016):	  Deltar	  i	  projektet	  “Only	  the	  sky	  is	  the	  limit?!”	  
vars	  syfte	  är	  att	  utforska	  frågor	  kring	  att	  bevara,	  använda	  och	  utveckla	  kulturarvet.	  Att	  tänja	  på	  
gränserna	  för	  det	  etablerade.	  Sker	  i	  ett	  nationell	  och	  internationellt	  perspektiv	  med	  utgångspunkt	  i	  
hur	  ruiner	  och	  andra	  autentiska	  kulturmiljöer	  kan	  användas	  som	  arenor	  för	  utställningar,	  samarbeten	  
och	  möten	  mellan	  människor.	  

Alfred	  Nobels	  Björkborn/Nobelmuseet	  i	  Karlskoga	  (2016):	  En	  förstudie	  med	  syfte	  att	  utvärdera	  och	  
analysera	  den	  vision	  och	  det	  program	  för	  utveckling	  som	  tagits	  fram	  för	  Alfred	  Nobels	  Björkborn,	  
Karlskoga.	  Förstudien	  omfattade	  en	  kundgruppsanalys,	  kostnads/intäktsanalys,	  kartläggning	  av	  
investeringsbehov,	  omvärldsanalys	  och	  en	  riskanalys	  samt	  gav	  förslag	  på	  en	  projektplan	  för	  hur	  
visionen	  ska	  genomföras	  och	  förslag	  på	  en	  projektorganisation.	  Uppdraget	  utfördes	  genom	  studier	  av	  
skriftligt	  material,	  djupintervjuer,	  olika	  analyser	  och	  sammanfattades	  i	  en	  rapport.	  	  

Sisyfos	  förvaltning	  AB/Wenngarn	  (2016):	  Projektledare	  för	  en	  Visionsdag	  med	  tema	  
”Kulturarvsdriven	  tillväxt	  -‐	  dåtidens	  skapande,	  nutidens	  innovation,	  framtidens	  vision”	  som	  handlade	  
om	  att	  vi	  genom	  visionsstyrd	  diskussion	  och	  det	  goda	  exemplets	  kraft	  vill	  uppmuntra	  till	  olika	  former	  
av	  samarbeten	  mellan	  kulturen,	  näringslivet	  och	  det	  offentliga	  med	  kulturarvens	  långsiktiga	  
brukande	  och	  bevarande	  som	  grund.	  Genom	  ett	  tydligt	  uppdrags-‐	  och	  framtidsfokus	  handlade	  dagen	  
om	  nya	  innovationsstrategier	  och	  nya	  affärsmodeller	  kring	  kulturarvsdriven	  tillväxt	  och	  ekonomiskt	  
hållbara	  kulturmiljöer.	  Visionsdagen	  samlade	  nästan	  100	  deltagare	  och	  ambitionen	  är	  att	  det	  ska	  bli	  
ett	  årligt	  evenemang	  där	  skärningspunkten	  ligger	  mellan	  det	  kommersiella,	  det	  ideella,	  det	  offentliga	  
och	  entreprenörskapet.	  

Riksutställningar	  (2015):	  En	  studie	  som	  definierar	  och	  analyserar	  vilken	  utvecklingspotential	  som	  
finns	  gällande	  frivilliginsatser	  på	  svenska	  museer,	  med	  stor	  vikt	  vid	  hållbarhetsaspekter	  för	  
museernas	  utveckling.	  	  Studien	  bygger	  på	  omvärldsanalys	  med	  globala	  utblickar.	  

Hangö,	  Finland	  (2015):	  Deltagande	  i	  ett	  forskningsprojekt	  kring	  arkeologiska	  lämningar	  i	  Hangö,	  
Finland.	  Forskningsprojektet	  behandlar	  Hangö	  som	  krigszon	  och	  förläggningsområde	  1941-‐1945,	  med	  
starkt	  fokus	  på	  tillgängliggörande	  och	  förmedling	  av	  forskningsresultaten	  till	  skolelever	  och	  
allmänheten	  särskilt	  i	  Sverige	  och	  Finland	  men	  även	  internationellt.	  

Riksförbundet	  Sveriges	  museer	  (2015/2016):	  Projektledare	  för	  Sveriges	  museers	  årliga	  konferens	  
Vårmötet,	  april	  2015	  i	  Sigtuna.	  

NCC	  (2014):	  Utredning	  gällande	  beslutsprocessen	  kring	  detaljplanen	  för	  kv	  Seminariet,	  Uppsala,	  en	  
omvärldsbevakning	  av	  riksintressefrågan	  samt	  initial	  analys	  av	  möjligheter	  att	  utveckla	  kv	  Seminariet	  
i	  samklang	  med	  riksintresset.	  



Wenngarns	  slott	  (2014):	  Utvecklingsarbete	  kring	  kulturmiljön	  vid	  Wenngarns	  slott,	  norr	  om	  Sigtuna.	  
Främst	  med	  inriktning	  på	  de	  historiska	  och	  arkeologiska	  aspekterna	  av	  kulturmiljön.	  

Node	  AB	  (2013-‐2014):	  Utredning	  av	  uppdragsverksamhet	  på	  Länsmuseet	  Gävleborg	  och	  Hälsinglands	  
museum.	  Syftet	  var	  att	  identifiera	  och	  analysera	  trender	  och	  tendenser	  i	  det	  nationella	  systemet	  för	  
kulturmiljöarbete,	  samt	  att	  beskriva	  hur	  dessa	  kan	  påverka	  utvecklings-‐	  och	  förändringsarbetet	  av	  
uppdragsverksamheten	  i	  Gävleborg.	  

KMV	  Forum	  AB	  (2014):	  Underkonsult	  för	  ett	  projekt	  om	  vägstenar	  och	  minnesmärken	  initierat	  av	  
Vägverket.	  

Sigtuna	  Kommun	  (2013):	  Utredning	  av	  konsekvenserna	  av	  en	  ev	  tillbyggnad	  av	  Sigtuna	  Museum	  
(som	  underkonsult	  till	  Nolmark	  Development	  	  AB)	  

	  

Tidigare	  tjänstgöring,	  uppdrag	  och	  publicerade	  arbeten	  (i	  urval)	  

Sigtuna	  Kommun	  (2011):	  Framtagandet	  av	  en	  ny	  strategisk	  utvecklingsplan	  för	  Sigtuna	  Museum	  
(inom	  ramen	  för	  anställning	  som	  museichef)	  

Wikström	  &	  Bompr.	  2013.	  When	  Organizations	  meet	  –	  Collaboration	  for	  Sustainable	  Destination	  
Development.	  Master	  Thesis	  in	  Organisation	  and	  Leadership.	  Malmö	  University,	  Urban	  Studies.	  

-‐	  Om	  hur	  Museer	  och	  Turism	  samarbetar	  för	  utveckling	  av	  destinationer	  

Wikström,	  A.	  (red).	  2011.	  Fem	  stadsgårdar.	  Arkeologisk	  undersökning	  i	  kv.	  Trädgårdsmästaren	  9	  &	  
10	  i	  Sigtuna	  1988-‐90.	  Meddelanden	  och	  Rapporter	  från	  Sigtuna	  Museum	  nr	  52	  

Wikström,	  A.	  (red).	  2008.	  På	  väg	  mot	  Paradiset.	  Arkeologisk	  undersökning	  i	  kvarteret	  Humlegården	  3	  
i	  Sigtuna	  2006.	  Meddelanden	  och	  Rapporter	  från	  Sigtuna	  Museum	  nr	  33	  

Wikström,	  A.	  2006.	  Den	  svårfångade	  kronologin.	  Om	  gravstratigrafi	  och	  problem	  med	  dateringen	  av	  
Sigtunas	  tidigmedeltida	  kyrkor.	  Hikuin	  33.	  s.	  223-‐238.	  

Wikström,	  A.	  2006.	  Digitalisering	  av	  arkeologiska	  undersökningar	  i	  Sigtuna.	  SITUNE	  DEI.	  Årsskrift	  för	  
Sigtunaforskning	  2006.	  s.	  13-‐	  36.	  	  

Wikström,	  A.	  2005.	  Rapport	  Utvecklingsprojekt.	  Sigtuna	  StadsGIS.	  Meddelanden	  och	  Rapporter	  från	  
Sigtuna	  Museum	  nr	  23	  

Kjellström,	  A.	  Tesch,	  S.	  &	  Wikström,	  A.	  2005a.	  Inhabitants	  of	  a	  sacred	  townscape.	  An	  archaeological	  
and	  osteological	  analysis	  of	  skeletal	  remains	  from	  late	  Viking	  age	  and	  medieval	  Sigtuna,	  Sweden.	  In:	  
The	  Urban	  farmer.	  Osteoarchaeological	  analysis	  of	  skeletons	  from	  Medieval	  Sigtuna	  Interpreted	  in	  a	  
Socioeconomic	  Perspective.	  Phd	  dissertation	  Stockholm	  University	  

Kjellström,	  A.,	  Wikström,	  A.	  &	  Tesch,	  S.	  2005b.	  Inhabitants	  of	  a	  Sacred	  Townscape.	  Acta	  
Archaeologica	  76	  

Fogelberg,	  K.,	  &	  Wikström,	  A.,	  2003.	  Single	  Context	  i	  Sigtuna.	  I:	  Bodilsen,	  A.,	  Hjermind,	  J.,	  &	  Iversen,	  
M.,	  (red.).	  Stratigrafiens	  mangfoldiheder.	  4.	  Nordikske	  Stratigrafimøde.	  Viborg	  



Middelalderseminarium	  2.	  Sognegården	  ved	  Viborg	  Domkirke	  d.	  3.	  –	  5.	  augusti	  2001.	  s.	  55-‐60.	  
Viborg.	  

Författare	  till	  följande	  rapporter	  i	  Meddelanden	  och	  Rapporter	  från	  Sigtuna	  Museum,	  MORR	  nr	  6-‐16,	  
19-‐23,	  26,	  28-‐29,	  32-‐49,	  53	  –	  samt	  ett	  stort	  antal	  mindre	  arkivrapporter	  


