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Riksantikvarieämbetet och museerna

• Stödjer det nationella arbetet med att 

bevara, använda och utveckla kulturarvet

• Utvidgat ansvar inom museiområdet 

(2017)



Samlingsförvaltning – var ska man börja?

• Traditionellt traderad kunskap

• Brist på personal, pengar, tid och plats

• Beslutsfattare vet inte vilka resurser som krävs 

• Allmänheten vet inte vad de ska förvänta sig

• Tillfällig personal vet inte vad som ska 
göras och hur det ska göras

• Det saknas strategi för framtiden

Foto: Vadsbo museum



Samlingsförvaltning – var ska man börja?

• Att hålla god ordning är det viktigaste

• Det kommer aldrig bli klart



Museernas egen standard för samlingsförvaltning



Aktiviteter som är förknippade med 

föremål och samlingar

• Utveckla 

• Tillgängliggöra 

• Vårda och bevara

• Informationshantering  

GOD    SAMLINGSFÖRVALTNING

• Helhet

• Ändamålsenlig

• Hållbar
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Hur kan man börja jobba med Spectrum?

• Ha ledningen med från början

• Bilda en arbetsgrupp med nyckelpersoner

• Ta kontakt med andra i liknande situation

• Gör en nulägesbeskrivning

• Kontrollera museets processer mot föreslagna processer i Spectrum

• Justera och ändra museets egna processer vid behov

• Skapa nya dokument

• Börja arbeta enligt nya arbetssätt

• Utvärdera och revidera



Hur gjorde Vadsbo museum? 

• Viktigt med nedskrivna rutiner och policyer

• Samarbeten

• Transparens: samlingsförvaltningspolicyn 
finns på webben länk

https://mariestad.se/download/18.4d516b2d1537a2fc49a1701/1485769089238/Samlingsf%C3%B6rvaltningspolicy reviderad 2016.pdf


Mer stöd för samlingsförvaltning

• Spectrum på riksantikvarieämbetets webb länk

• Stöd för museer i gallringsprocessen länk

• Riksantikvarieämbetet leder och driver PRE-MAL länk

• SAK - Självskattning för vård och bevarande länk

• Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning länk

• Europeiska standarder för bevarande av kulturarv länk

• Vårda väl-blad länk

https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/spectrum-en-standard-for-samlingsforvaltning/
https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/stod-for-museer-i-gallringsprocessen/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/skadedjur-och-mogel/pre-mal/
https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/verktyg/sak-sjalvskattning-for-vard-och-bevarande/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/handbok-i-katastrofberedskap-och-restvardesraddning-rvr/
https://www.raa.se/2017/11/nu-blir-det-mojligt-for-alla-att-kostnadsfritt-anvanda-standarder-for-kulturarvsomradet/
https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/


Samlingsforum 2018 

Årets tema

Tänka tillsammans – standarder inom samlingsförvaltning

22–23 november i Visby

Arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med

Uppsala universitet, Gotlands Museum och Sveriges Museer.

Läs mer och anmäl dig på: www.raa.se/samlingsforum

Varmt välkomna!
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