
Visst behövs vi! I en alldeles färsk alumnundersökning* kan 

vi se att detta är något som även arbetsgivare tycker.  Våra 

studenter får jobb efter utbildningen. Hela 93% faktiskt! Av 

dessa har 79% dessutom ett jobb inom kulturvårdens fält, 

d.v.s. de jobbar på museer, auktionshus, byggkonsultföretag 

etc. både inom statliga myndigheter och i näringslivet.

Kulturvårdare behövs!

Var vill du 
arbeta i 
framtiden?

arbetar inom branschen

Söker jobb Studerar

Arbetar

79%

Bjerking AB, Borgholms kommun, Bukowskis, egen konsult-

verksamhet, Gotlands museum, Hallwylska museet, Hansa 

Event, Julita gård, Kalmar Auktionsverk, Kebnekaise Fjällstation, 

Kungliga Hovstaterna, Länsstyrelsen Örebro, Medeltidsveck-

an på Gotland, Nybergs Entreprenad, Nyréns Arkitektkontor, 

Röhsska museet, Skansen, Skoklosters slott, Stadsbyggnadskon-

toret Stockholms stad, Stockholms auktionsverk, Storytel, 

Strängnäs stift, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges Radio, Tyréns 

AB, Uppsala universitet, Visby stift, Västmanlands läns museum, 

WSP Byggprojektering…

Här arbetar våra tidigare studenter 

Antikhandlare, byggnadsantikvarie, doktorand, föremålsan-

tikvarie, föremålsregistrator, föremålsvärderare, handläggare, 

intendent, kanslist, museiassistent, museiguide, museipedagog, 

projektassistent, project & event manager, restaureringsarkitekt, 

stiftsantikvarie, säljare, trädgårdsantikvarie,  uniformsintendent, 

universitetsadjunkt, universitetslektor, utställningsproducent, 

verksamhetschef,  VD, visningsvärd…och många fler.

Ett urval av våra alumners yrkestitlar

93%
har sysselsättning efter examen

Kulturvård Campus Gotland • Konstvetenskapliga institutionen

* “Vad arbetar våra tidigare studenter med efter utbildningen?” Uppsala universitet, våren 2015.
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Vill du veta mer om 
våra utbildningar? 

Besök oss på 
www.konstvet.uu.se/kulturvard

!
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Här arbetar byggnadsantikvarierna

Här arbetar föremålsantikvarierna
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29 % auktionsverk

31 % museer och konsthallar

11 % slott

9 % länstyrelser/ kommuner/ regioner

4 % Svenska kyrkan

2 % egna företag

13 % övriga 
2 % auktionsverk

14 % museer och konsthallar

2 % slott

14% länstyrelser/ kommuner/ regioner

12 % Svenska kyrkan

21 % konsulter

19 % egna företag

13 % övriga 

Martin Markelius – uniformsintendent på 

Armémuseum & tidigare student i kulturvård

Hallå där!
Varför valde du 
Föremålsantikvarieprogrammet på Gotland? 

Jag ville läsa en utbildning som var föremålsinriktad och 
jobba inom museibranschen. Jag visste att det fanns en 
del andra utbildningar som skulle kunna leda fram till 
den typen av karriär men de handlade mer om t. ex. 
museipedagogik. Det var just föremålshistoria som in-
tresserade mig. Jag hamnade på Gotland tack vare min 
kompis.  Vi läste arkeologi tillsammans och valde att läsa 
på Föremålsantikvarieprogrammet samtidigt eftersom 
utbildningen var och är unik. 

Var finns vi idag?

! Vad gör du på jobbet?

Vi bygger om våra basutställningar och jag sysslar 
därför en hel del med föremålsurval till dessa. Mina 
arbetsdagar spenderas både på magasinet, inne på 
museet och på kontoret. Urvalet styrs en del av 
föremålets skick men även av studierna och kun-
skapen kring det. Därför går jag också igenom gamla 
kataloger och vår databas. Jag kommer även att för-
fatta de föremålstexter som ska finnas med i basut-
ställningarna. En löpande arbetsuppgift är att svara på 
allmänhetens förfrågningar.


