
Samlingsförvaltning och 

konserveringsvetenskap
 

Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas 



-

 Riksantikvarieämbetet har uppdraget 
att vara nationell samordnare för frågor 
om vård och konservering av 

byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt 
material. Vi stärker nu arbetet med vård och 
konservering. Det gör vi i samverkan med 
museer och andra aktörer. Genom samordning, 
råd och stöd ser vi till att kulturarvet bevaras 
utvecklas och används. 

Samlingsförvaltning 
…innebär en helhetssyn på 
arbetet med att utveckla, 
vårda, dokumentera och 
tillgängliggöra samlingarna, 
så att dagens såväl som 
kommande generationer kan 
uppleva och lära sig av dem. 

Målet är en effektiv och 
hållbar samlingsförvaltning 
som är väl integrerad i 
museets verksamhet och 
som bidrar till att alla arbetar 
mot samma mål. 

Konserveringsvetenskap 
…innefattar förståelse och analys av ned 
brytningsprocesser och hur dessa motverkas 
utifrån naturvetenskapliga och tekniska 
metoder. 

Det innebär även utveckling och utvärdering 
av vård- och konserveringsmetoder samt 
materialanalyser som gör att vi kan förstå och 
tolka kulturarv. 



Mötesplatser och inspiration
 
Riksantikvarieämbetet fångar upp behov, ser till att kunskap sprids och att det 
finns mötesplatser för utbyte av erfarenheter. Vi ger råd och stöd, driver och 
stöttar nätverk, anordnar seminarier och kurser samt bevakar omvärlden. 

Samlingsforum i Karlstad 2013. Foto: Lars Sjöqvist/Värmlands Museum 

www.kulturvardsforum.se – mötesplats och diskussionsforum om kulturvård. 

www.raa.se/skadedjur – nätverk om skadedjur och mögel, PRE-MAL.

www.raa.se/fargforum – nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar.

www.raa.se/samlingsforum – nätverk för samlingsförvaltning med årliga seminarier. 



Utveckling av kunskap
 
Riksantikvarieämbetet samlar, utvecklar och 
förmedlar kunskap. Alla projekt planeras och 
utförs tillsammans med museer, forsknings
institutioner, myndigheter eller andra aktörer. 

Vi fokuserar särskilt på:
•   Inomhusmiljön – ljus, klimat och luftkvalitet. 

•   Materialval, metodutveckling och 
 åldringsstudier. 

•   Riskhantering, katastrofberedskap och 
 restvärdesräddning. 

Mätning av ljus i utställningsmiljö. I bakgrunden syns del av konstverket ”Tulla och Munch” av Cecilia Sikström. 



 

Stöd i arbetet med samlingsförvaltning 

Vård och konservering är en viktig del i 
 förvaltningen av samlingar. Vi ser till att det 
finns stöd och verktyg som underlättar arbetet 
med att planera, utveckla och utvärdera 
samlingsförvaltningen. 

•  Riksantikvarieämbetet deltar aktivt i det 
 europeiska arbetet med att ta fram standar der  

för bevarande av kulturarv – CEN/TC 346 
Conservation of cultural property. 

•  Vi översätter och bearbetar den interna
tionellt använda standarden för samlings
förvaltning – Spectrum. 

•  Vi ger ut rådgivningsblad om förvaltnings
frågor: www.raa.se/vardaval. 

www.raa.se/vardaval


  

 

 

 

 

Nationellt konserveringsvetenskapligt laboratorium 
Riksantikvarieämbetet har laboratorier med • dokumentationstekniker 
avancerad utrustning och specialkompetens • materialanalyser 
inom naturvetenskap och teknik. Utifrån • nedbrytnings och åldringsstudier 
kulturvårdens behov arbetar vi med 

• förvaltning av referensmaterial. 

Test av limmers åldringsegenskaper med hjälp av solsimuleringslampa. Foto: Pelle Sten. 

Läs mer om utrustning och kompetenser på  
www.raa.se/omriksantikvarieambetet/varalaboratorier/ 

www.raa.se/om�riksantikvarieambetet/vara�laboratorier


Bli vår gästkollega 
Har ditt museum en viktig frågeställning ni vill 
arbeta vidare med? Har ni uppmärksammat ett 
utvecklingsområde som kan ha intresse för 
många? Hos oss får ni hjälp med avancerade 
analyser och dokumentationsmetoder. 
Tillsammans löser vi problem. 

Välkommen att bli gästkollega hos oss på 
Riksantikvarieämbetet! 

Läs mer om hur du kan bli gästkollega på 
www.raa.se/gastkollega 

www.raa.se/gastkollega
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