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Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.

Med museerna i fokus 
2017 var ett händelserikt år. Samtidigt som
debatterna om museernas verksamhet, roll och
styrning gick vidare presenterade regeringen,
genom propositionen Kulturarvspolitik, förslag
på omfattande förändringar på kulturarvs- och
museiområdet. 

En av förändringarna i propositionen innebar
att Riksantikvarieämbetet gavs ett vidgat ansvar
för museifrågor. Bland annat ska myndigheten
nu främja utveckling och samarbete på
museiområdet, samla in och förmedla
kunskaper samt erbjuda teknik- och metodstöd

till museer. Du kan läsa mer om bakgrunden och vad uppdraget innebär här.

I det här utskicket har vi samlat ett urval av aktiviteter vilka vi, baserat på vår dialog med
museerna, uppfattat som särskilt angelägna. Verksamheterna spänner över allt ifrån initierandet av
nätverk för specifika frågor till arbetet med fleråriga regeringsuppdrag. 

 Innehållet bör också spegla de frågor som museerna lyft fram som särskilt viktiga att vi arbetar med
tillsammans – exempelvis de rörande digitalisering, samlingsförvaltning, omvärldsbevakning,
utställningsteknik och samverkan med andra samhällsområden.

Avslutningsvis vill jag också uppmuntra dig som läser detta att höra av dig med inspel om hur vi
kan utveckla det vi gör. Vi tar också gärna emot tips på egna projekt eller förslag på samarbeten
som kan leda till utveckling och samverkan på museiområdet. 

Eric Fugeläng, museisamordnare Riksantikvarieämbetet 

Kontakta Eric

Vägledning för
återlämnande av
museiföremål

Museernas arbete
med mänskliga
kvarlevor

Vi följer hur den
nya museilagen
tillämpas

Det här är ett utskick om Riksantikvarieämbetets arbete på museiområdet

Några av våra nya regeringsuppdrag
I Riksantikvarieämbetets regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2018 har vi fått flera nya
uppdrag. Här följer tre av dem som särskilt berör museerna.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415E4575474B5D4278474059/424A50437440405F45714640504271
https://www.raa.se/museer/om-museiuppdraget/
mailto:eric.fugelang@raa.se
https://www.raa.se/museer/
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Ingela Chef Holmberg
ansvarar för att myndigheten
ska utarbeta en vägledning
för identifiering och
repatriering eller restitution av
föremål i museernas
samlingar.

  
– Det ska bli ett stöd för
museerna i deras
handläggning av ärenden där
det kan finnas särskilda etiska
skäl för återlämnande av
museiföremål. Vägledningen
tas fram i samråd med de
centrala museerna och
Sametinget och ska vara klar i
slutet av 2019. Vi tar gärna
emot frågor och synpunkter
så vägledningen kommer att
kunna stötta på bästa möjliga
sätt!

Kontakta Ingela

Riksantikvarieämbetet i
samråd med de centrala
museerna och Sametinget ska
även ta fram en särskild
vägledning för museernas
arbete med mänskliga
kvarlevor. Kicki Eldh är
projektledare.

  
– I samband med frågan om
återlämnanden av föremål har
det även väckts tankar om
hur man hanterar mänskliga
kvarlevor i samlingarna. Vi
ska lyfta exempel på
fungerande arbetsprocesser,
och vad man behöver tänka
på när man exponerar och
forskar kring mänskliga
kvarlevor. Även detta ska
presenteras i slutet av 2019.

 
Kontakta Kicki

Riksantikvarieämbetet har fått
regeringens uppdrag att följa
och redovisa hur den nya
museilagen tillämpas.
Uppdraget sker i dialog med
Riksförbundet Sveriges
museer, och ska redovisas
senast april 2019.

  
Här i filmen berättar
överantikvarie Knut Weibull
vad uppdraget innebär,
intervjuad av
museisamordnaren Eric
Fugeläng.

Länk till filmen

Kostnadsfria
 standarder för

kulturarvet 
  

Möjligheterna att bevara
kulturarvet för framtida

generationer underlättas av gemensamt
fastställda definitioner, specifikationer och
rutiner. Via ett unikt avtal mellan
Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish
Standards Institute, blir nu närmare 30
europeiska standarder inom kulturarvsområdet
tillgängliga under åren 2018-2020.

Läs mer om kostnadsfria standarder

Välkommen till
kulturarvs-
laboratoriet 

  
Kulturarvslaboratoriet är
en resurs som ska

nyttjas för samarbeten mellan olika parter. Här
finns specialister som aktivt arbetar för att
tillämpningen av konserveringsvetenskap ska
öka i landet. Bland annat innebär projektet
Gästkollega möljighet till goda samarbeten som
driver utvecklingen framåt.

Läs mer om kulturarvslaboratoriet

Ta del av vårt seminarium om GDPR 
  

Den 25 maj i år träder Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, och ersätter
Personuppgiftslagen (PuL). För många museer innebär detta en mängd skyldigheter. Här kan du
se Riksantikvarieämbetets föreläsning som ger en introduktion till vad förordningen innebär och
hur den kan tänkas påverka museernas arbete med hantering av personuppgifter.

Länk till seminariet

Utställningsverkstaden – en resurs för
Sveriges museer 

  
Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad finns till för ideella och
offentligt finansierade museer och kulturarvsaktörer. I det senaste
avsnittet av K-podd, Riksantikvarieämbetets podcast, berättar Jesper,
Oscar och Gustav från utställningsverkstaden om spännande
samarbetsprojekt, när och hur du kan ta hjälp av deras expertis, och
mycket annat. Mer om utställningsverkstaden hittar du här.

Till podcast-avsnittet

Sök bidrag för forskning och utveckling 
  

I månadsskiftet maj/juni sker utlysningen av FoU-medel för 2019, där museer har möjlighet att
söka bidrag.

 

mailto:ingela.chef.holmberg@raa.se
mailto:kicki.eldh@raa.se
https://www.youtube.com/watch?v=3BwN5qd5p-U&feature=youtu.be
https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/kulturarvslaboratoriet/
https://www.raa.se/museer/museidialogen/seminarium-om-gdpr-och-digitalt-kulturarv/
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/utstallningsverkstaden/
http://www.k-blogg.se/2018/03/06/k-podd-35-om-utstallningsverkstaden-med-jesper-oscar-och-gustav/
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Hur tar vi till oss 3D-modeller
i utställningar? 

  
Olika besökare föredrar olika förmedlingsformat,
och det har oftast att göra med förkunskap och
ålder. De digitala verktygen har inget
egenvärde, men kan berika upplevelsen,
åtminstone för vissa grupper. Vi har tittat på
resultatet av en skotsk studie.

Till artikeln

Analyser och stöd kring
digital förmedling 

  
Vi arbetar just nu med en kartläggning och
analys av hur museer i Sverige arbetar med
digital förmedling. Rapporten kommer släppas
inom den närmaste tiden. Dessutom
presenterar vi under året bland annat ett stöd
för vad som är god praxis för publicering av 3D
på webben. Du är givetvis välkommen med
frågor och inspel!

Kontakta enheten för digital förmedling

Ett pågående omvärldsarbete
för museer 
 
Att svenska museer efterlyser
omvärldsbevakning och omvärldsanalys är ett
av de tydligaste medskicken från förra årets
Museidialog. Ni efterfrågar framförallt spaningar
som låter er ta del av goda exempel, andras
praktiska erfarenheter och kunskaper om
övergripande trender och tendenser. 

  
Hur vi på Riksantikvarieämbetet ska möta
de här önskemålen är ett pågående arbete för
oss. I vissa avseenden är vi redan i full gång
och delar omvärldsarbete som är relevant för

museer, exempelvis i våra två kommande rapporter om museers digitala förmedling respektive
publikutveckling.

  
I andra avseenden är vi kvar i en utvecklingsfas, där jag nu gör en fördjupad förstudie. Syftet är
att precisera era ofta relativt vida och mångfacetterade behov och förväntningar – för att vi ska veta
vilka frågeställningar vi ska prioritera när vi bygger upp och strukturerar vårt omvärldsarbete
framåt. 

  
Hittills har vi träffat ett par museer och museisammanslutningar som varit extra angelägna om
att få diskutera metoder och mål med olika typer av omvärldsbevaknings- och analysinsatser. Inom
kort kommer vi också att kontakta fler museisammanslutningar med inbjudningar till fördjupade

 
Vilka bidrag finns att söka? Hur söker du medel? Vad behöver du tänka på? Under Museernas
vårmöte i Malmö den 18 april finns handläggare från Riksantikvarieämbetet på Idétorget, där de
informerar och svarar på era frågor. Dessutom hittar du mer information på vår hemsida.

 
Läs mer om FoU-medlen

En unik kulturarvsinkubator 
  

Victor Jansson är nytillsatt projektledare för den nationella
kulturarvsinkubatorn som håller på att ta form. Berätta om projektet!

  
– Det finns idag ganska få tjänsteföretag som utvecklar produkter och digitala lösningar riktade mot
museisektorn och andra kulturarvsområden, det har vi sett i en förstudie. Därför har
Riksantikvarieämbetet tillsammans med Uppsala Universitet, Science Park Gotland och Region
Gotland startat projektet. Syftet är att under tre år testa en inkubator som ska stimulera den typen
av företag att komma igång och hitta rätt. 

  
Hur långt har ni kommit?

  
– Våren är vår uppstartsfas, så nu vill vi få igång en dialog med er som arbetar på på museer för att
ta reda på era behov och på så sätt kunna hjälpa de digitala utvecklarna att förstå museisektorn
bättre. Kontakta mig gärna redan nu med dina tankar! I höst påbörjar vi själva genomförandet.

  
Kommer kulturarvsinkubatorn bara inrikta sig på digitala utvecklare?

  
– De första tre åren är det digitala lösningar som är i fokus, utifrån det vi sett i förstudien. Men i
förlängningen kan det bli annorlunda. Vi kommer att följa museernas behov och kanske bredda
inriktningen om vi kommer fram till att det är så vi gör mest nytta.

Kontakta Victor

http://www.k-blogg.se/2018/02/12/olika-besokare-foredrar-olika-form
mailto:david.haskiya@raa.se
https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-forskning-och-utveckling-fou/
https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-forskning-och-utveckling-fou/
mailto:victor.jansson@raa.se
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samtal om detta. Vill du lämna inspel till eller delta på ett sådant möte så hör av dig! 
 Samtidigt undersöker jag också hur ni vill ta del av vårt omvärldsarbete, vilka format, kanaler och

forum som är bäst lämpade för förmedlingen och kan förväntas ge bäst utdelning.
  

Den fördjupade förstudien ska vara klar i slutet av året. Till dess kommer vi att testa oss fram
och dela omvärldsbevakning i det här utskicket. Vi hoppas på er feedback längs vägen! Ta också del
av vår kunskapsinsamling och kunskapsutveckling för museer via www.raa.se och undersidan För
museer där vi samlar rapporter, vägledningar och bjuder in till konferenser - med mera. 

  
Har du frågor eller funderingar om vårt omvärldsarbete? Hör gärna av dig till mig!

  
 
Karin Henriksson, projektledare 

 
Kontakta Karin

Museer – en fråga för fler 
 
Hur arbetar museerna med att nå en vidgad
publik? Hur kan vi lära av varandra? Det är
frågor som Sofia Ali och Anna Lihammer har
ställt i arbetet med rapporten Museer – en fråga
för fler som släpps den 29 maj. 

  
Under tiden kan ni följa arbetet, diskutera med
varandra och ställa frågor i projektets grupp på
Facebook.

Till Facebook-gruppen

Välkommen att läsa vidare på raa.se/museer 
 I det här utskicket har vi presenterat ett litet urval av våra aktiviteter som stöd för museerna. På

raa.se/museer hittar du mer av stöd, information och fördjupning speciellt för dig som arbetar
inom museisektorn. 

 Vi ser fram emot ett gott samarbete framöver!

Till raa.se/museer

Riksantikvarieämbetet, 08-5191 80 00, registrator@raa.se, www.raa.se

 

https://www.raa.se/
https://www.raa.se/museer/
mailto:karin.henriksson@raa.se
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kalenderhandelser/museer-en-fraga-for-fler-seminarium-och-rapportslapp/
https://www.facebook.com/groups/enfragaforfler/
https://www.raa.se/museer/
https://www.raa.se/museer/
tel: 46851918000
mailto:registrator@raa.se
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