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Introduktion

Uppfinn inte hjulet på nytt, brukar man säga. Men hur tar man enk-
last del av andras tankearbete inom samlingsförvaltning? Att utgå 
från standardiserade arbetssätt kan spara tid och utgöra en kvalitets-
säkring. Standarder kan också användas i kommunikationen med 
andra. Men hur går det till att använda en standard i praktiken? 

Ämnet för Samlingsforum 2018 var standarder och god praxis inom 
samlingsförvaltning. Temat var särskilt aktuellt eftersom Riksantik-
varieämbetet ingått ett avtal med SIS (Swedish Standards Institute) 
som gör ett 30-tal standarder inom kulturvård fria för nedladdning 
2018–2020.

Vi var cirka 180 deltagare som samlades i Visby för att dela erfa-
renheter kring arbete med såväl standarder som andra sammanställ-
ningar av god praxis. Det handlade om standarder för magasins- och 
museibyggnader, packmetoder, transportmetoder, montrar och till-
ståndsrapportering, men också om den mer övergripande Spectrum-
standarden för dokumentation inom samlingsförvaltning samt Icoms 
etiska riktlinjer.

Konferensens andra dag ägnades åt valbara seminarier och prak-
tiska moment i Riksantikvarieämbetets lokaler. Av deltagarenkäten 
att döma är det mycket uppskattat att utrymme ges för diskussion i 
mindre grupper.

Alla deltagare fick också möjlighet att besöka såväl Fornsalen som 

Deltagare vid första dagen på Wisby strand. Foto: Linnea Ronström.
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Fikamingel under första dagen på Wisby strand. Foto: Linnea Ronström.

Konstmuseet vid Gotlands museum, med guidning av museets syn-
nerligen kunniga och engagerade personal. Vi vill rikta ett stort och 
varmt tack till Gotlands museum för denna möjlighet.

Denna rapport innehåller artiklar skrivna av medarbetare vid Riks-
antikvarieämbetet, samt länkar till viktiga dokument som refererades 
till av de medverkande. 

Samlingsforum arrangerades i år av Riksantikvarieämbetet i sam-
arbete Uppsala universitet, Gotlands museum och Sveriges museer.
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Talare: Lisa Nilsen, Lisa Nilsen Kulturvård & Kathrin Hinrichs  
Degerblad, Riksantikvarieämbetet

Tala samma språk med hjälp av 
standarder

Standarder är gemensamma lösningar på återkom-
mande problem. De kan göra det lättare för olika yr-
kesgrupper att tala samma språk. 

Beslutet att starta standardiseringsprojektet Bevarande av kulturarv 
togs av CEN 2002 och sedan dess har en mängd olika standarder 
tagits fram, exempelvis för packmetoder, transportmetoder, montrar, 
ljussättning, tillståndsrapportering och öppna magasin. 

Målet för hela projektet är att ta fram europeiska standarder och 
riktlinjer för bevarande av vårt fysiska kulturarv och då fastställs 
också gemensamma definitioner.

Standarder har funnits länge, men inom andra områden än kultur-
arv. Redan 1922 togs initiativet till SIS, det svenska standardiserings-
institutet, och de första standarderna skapades 1923. Tusentals stan-
darder har tagits fram sedan dess.

Arbetet med att ta fram standarder bedrivs i kommittéer. I den 
svenska kommittén medverkar bland andra Riksantikvarieämbetet, 
Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Göteborgs universitet, Upp-
sala universitet och Kungliga biblioteket.

Standardiseringsarbetets styrka är att många olika aktörer deltar 
och kommer överens, såväl myndigheter som laboratorier och entre-
prenörer.

– Standarder är frivilliga att tillämpa, men kan ändå fungera sty-
rande om de exempelvis används vid en upphandling, säger Kathrin 
Hinrichs Degerblad, utredare vid Riksantikvarieämbetet och en av 
dem som deltar i arbetet med att ta fram nya standarder.

Det faktiska arbetet utförs av arbetsgrupper och just nu finns 12 
aktiva arbetsgrupper i arbetet inom projektet Bevarande av kulturarv. 
Riksantikvarieämbetet leder, för Sveriges räkning, en internationell 
arbetsgrupp som ska ta fram europeiska standarder för undersökning 
av arkitekturbundna ytskikt. 

Man kan själv bidra i arbetet på flera sätt, exempelvis genom att:
• lämna kommentarer som stöd i det pågående arbetet
• delta i den svenska kommittén
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• delta som svensk representant i en europeisk arbetsgrupp
• stötta en svensk representant med sin sakkunskap eller sitt nätverk.
Hittills finns 33 utgivna standarder inom området. Riksantikvarie-

ämbetet och SIS, Swedish Standards Institute, har slutit ett avtal som 
gör att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt till-
gängliga under en treårsperiod, år 2018–2020. Standarderna kan lad-
das ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som 
är verksamma i Sverige. 

Referenser
Utgivna standarder: 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk479/.

Riksantikvarieämbetets sida om standarder: 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/.

Bild från presentationen. Foto: Helen Simonsson.
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SAMLINGSFORUM 2016 – FRÅN SAMLING TILL UTSTÄLLNING, 17–18 NOVEMBER 2016

Talare: Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, Köpenhamn

Den nya magasinsstandarden:  
EN 16893:2018

2018 kom en europeisk standard som ger vägledning in-
för ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler där 
samlingar förvaras och används. Jesper Stub Johnsen, 
bevarandechef vid Nationalmuseum i Danmark, berät-
tar om vägen dit.

Den nya magasinsstandarden EN 16893:2018 och ger vägledning inför 
nybyggnation och ombyggnation av byggnader och lokaler där sam-
lingar förvaras och används. Fokus ligger på riskhantering och på hur 
man ska åstadkomma ett inomhusklimat som är så bra som möjligt 
för föremålen. Byggnaden ska samtidigt leva upp till hållbarhetskrav 
och inte vara onödigt dyr att förvalta.

– Vi har tänkt holistiskt. Magasinsmiljöerna ska vara hållbara 
på lång sikt, säger Jesper Stub Johnsen, som var sammankallande i 
arbetsgruppen som tog fram standarden.

Han är också chef för bevarandeavdelningen på Danmarks Natio-
nalmuseum och har lång erfarenhet inom konservering. Jesper Stub 
Johnsen beskriver hur normerna inom samlingsförvaltning har för-
ändrats över tid.

– Före 1978 låg fokus på konservering och restaurering. Föremå-
lens liv innan och efter konserveringstillfället beaktades inte i någon 
större utsträckning, säger han.

Men 1978 blev en milstolpe.  Då utkom nämligen Garry Thomsens 
The Museum Environment, den första boken där man kunde läsa om 
temperaturens och luftfuktighets påverkan på samlingarna. Boken 
anger inte några exakta gradantal och fuktighetsnivåer, men den följ-
des av en generell rekommendation: Den relativa fuktigheten skulle 
ligga på 50 procent +/-3 RH och temperaturen skulle vara 20 grader 
+/-0,5 grader.

– Det var dyrt att skapa dessa förutsättningar och svårt att upprätt-
hålla nivåerna så maskiner stängdes av eftersom de var för kostsamma 
att underhålla, säger Jesper Stub Johnsen.

1994 kom nästa förändring i sättet att tänka kring inomhusmiljön 
för museiföremål. Då publicerades Stefan Michalskis studie Relative 
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humidity and Temperature Guidelines: What’s happening? Den tydlig-
gjorde att olika föremål är olika känsliga och att man kunde acceptera 
en större svängning i temperatur och luftfuktighet.

Hållbarhetsfrågor blev alltmer aktuella och 2007–2011 gjordes en 
studie på lågenergimuseibyggnader i Danmark, där hållbarhetsper-
spektivet togs i beaktande. Den visade att temperaturen kan användas 
för att reglera luftfuktigheten; man kan tillåta att temperaturen går 
upp på sommaren och samtidigt hålla luftfuktigheten mer konstant.

År 2015 enades många museer i världen om ett antal punkter för att 
minska museernas koldioxidpåverkan. I The Bizot green protocol for-
muleras vikten av balans mellan ambitionen att bevara föremål för 
lång tid och behovet av att minska energianvändningen.

År 2018 publicerades slutligen magasinsstandarden och den har 
börjat användas, exempelvis av Nationalmuseet i Danmark där Jes-
per Stub Johnsen arbetar:

– När vi har haft möten om en ny byggnad är många olika yrkes-
grupper med – konservatorer, säkerhetsfolk, byggnadsingenjör, cura-
torer och de som har hand om pengarna. Standarden hjälper till att 
skapa ett gemensamt språk.

– Visst skulle man önska att standarden var i framkant och tog hän-
syn till de nyaste rönen men en standard bygger på en lång förhand-
ling och innehåller sådant man kan komma överens om, säger Jesper 
Stub Johnsen.

Referenser
Bevarande av kulturarv: Nybyggnation för förvaring och användning av samlingar (SS-

EN 16893:2018). 2018. Stockholm, Swedish Standards Institute (SIS).

Thomsen, Garry. 1978. The Museum Environment. London, Butterworth in assoc. 

with The international inst. for conservation of historic and artistic works.

Stefan Michalski. 1994. Relative humidity and Temperature Guidelines: What’s hap-

pening? http://www.musecc.com/wp-content/uploads/2010/12/Relative-Humid-

ity-and-Temperature-Guidelines.pdf (2019-03-18).

The Bizot green protocol. https://www.nationalmuseums.org.uk/what-we-do/contri-

buting-sector/environmental-conditions/ (2019-03-18).
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Talare: Kevin Gosling, Collections Trust

Spectrum in action

Collections Trust tar fram standarder och råd som an-
vänds över hela världen för att hantera museisamlingar 
och göra dem mer tillgängliga. Kevin Gosling berättar 
om standarden Spectrum, som precis har kommit i en 
femte version.

Collections Trust etablerades i Storbritannien 1977 som the Museum 
Documentation Association (MDA). Som en del i arbetet med doku-
mentationsstardarder har Collections Trust utvecklat och förvaltat 
ett system som gör det möjligt att identifiera alla institutioner med 
samlingar, samt deras samlingar.

Med tiden märkte Collections Trust att det fanns behov av en pro-
cess-standard för hur olika aktiviteter inom samlingsförvaltning bör 
utföras.

– Idén bakom Spectrum är att fånga de nyckelaktiviteter alla 
museer måste utföra för att inte missa något i sin hantering av sam-
lingar, säger Kevin Gosling.

Spectrum består av 21 processer, varav nio är så kallat primära pro-
cesser som de flesta museer använder hela tiden, som till exempel 
Utlån, Förvärv och Katalogisering. I Storbritannien behöver museer 
som vill bli ackrediterade följa de primära processerna. Ofta är det 
också ett krav för att museet ska få finansiering. Till varje process i 
Spectrum finns ett flödesschema över hur man kan utföra stegen i 
processen.

Nu har Spectrum just uppdaterats.
– Spectrum 5 är snyggare än den förra, som var lite tråkig. Varje 

process har en definition och ett förslag på hur man kan använda den. 
Rådgivning, som tidigare fanns separat, har nu lyfts in i texten. Det 
finns också hänvisningar till andra relevanta processer inom Spec-
trum, berättar Kevin Gosling. 

Förhoppningsvis ska den nya versionen tydliggöra på ett bättre sätt 
vad som är ett krav inom standarden och vad som bara är ett rekom-
menderat sätt att arbeta.
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Talare: Gustaf Leijonhufvud och Tor Broström, Uppsala universitet

Att sätta en standard

Det finns ingen brist på kunskap – men det finns ett 
behov av att paketera kunskapen så att den kan använ-
das. Standarder är ett sätt att sprida forskningsresultat.

Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet Campus 
Gotland, säger sig vara uppfylld av tanken på att standardisera. Stan-
darder kan göra att slutanvändaren får praktisk nytta av den forskning 
som bedrivs inom ett område. Han har ingått i den av arbetsgrup-
perna inom standardiseringsprojektet Bevarande av kulturarv som 
har fokuserat på miljö. 

Arbetsgruppen valde att börja med att rikta in sig på kontroll av 
klimat inne och ute vad gäller kyrkor och historiska byggnader. Men 
skulle man skapa en eller flera standarder? Ett vägval var om man 
skulle fragmentera området och göra varje delområde ordentligt eller 
försöka skapa en bredare standard.

– Breda standarder är svåra att få till och de kräver mycket arbete. I 
det här fallet blev det en kompromiss, säger Tor Broström.

Först ut blev standarden Specifikationer för styrning av inomhuskli-
mat – Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra plat-
ser av sakral betydelse (SS-EN 16096:2012).

– Ursprungligen ville vi ta fram en konkret standard som pekar 
med hela handen och säger att ”ett sådant här värmesystem ska man 
ha”. Vi fick in över 80 sidor med kommentarer, det gick helt enkelt 
inte. 

I stället valde gruppen att vägleda användaren att själv kunna fatta 
mer välgrundade beslut.

Gustaf Leijonhufvud, postdoktor i kulturvård vid Uppsala univer-
sitet Campus Gotland, har tittat närmare på problem och möjligheter 
med olika typer av standarder och hur de används. Han påpekar att 
även om standarderna är frivilliga regler kan de i praktiken bli tving-
ande, till exempel vid upphandlingar. Standarder är heller inte neu-
trala, utan bygger på kulturella normer.

Gustaf Leijonhufvud ringar in vad som får en standard att fung-
era väl i praktiken:

• En flexibel standard fungerar ofta bättre än en rigid standard.
• Det måste finnas en överlappning med befintliga processer.
• Det måste finnas en upplevd nytta.
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• Standarden ska gälla en domänspecifik fråga.
– Det är lätt att standarder tas fram, släpps ut och sedan vet ingen 

vad som händer. Vi behöver utvärdera standarder på ett systematiskt 
sätt så att de kan förbättras, säger Gustaf Leijonhufvud.

Referenser
Specifikationer för styrning av inomhusklimat – Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av 

kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse (SS-EN 16096:2012). 2012. Stock-

holm, Swedish Standards Institute (SIS).

Talare: Marika Bogren, Gotlands museum

Korthus, luftslott och ändamålsenliga 
byggnader? Ekvationen rummet – 
föremålet – människan

När ett museum måste hålla stängt en längre tid finns 
möjlighet att omdefiniera verksamheten, menar Marika 
Bogren, tidigare intendent på Nationalmuseum, nu 
avdelningschef för samlingar och kulturmiljö på Got-
lands museum.

Nationalmuseum var stängt under drygt fem år när byggnaden reno-
verades. I oktober 2018 återöppnades museet där Marika Bogren tidi-
gare var intendent.

– Nu kommer den tuffa tiden då allt sätts på prov. Nu får vi se om 
allt funkar som det var tänkt, säger hon.

Under stängningen fanns tid för eftertanke. Museet har 700 000 
föremål och bara en bråkdel av dessa visas – oavsett om museet är 
öppet eller inte så kommer de flesta föremålen finnas i magasin.

– Vad hjälper det om vi har standarder om inte besökarna kommer? 
Vi måste vara relevanta ur ett mänskligt perspektiv, säger Marika 
Bogren.

Nationalmuseum har tagit över driften av Gustavsbergs porslin-
smuseum, medan byggnaden förvaltas av Värmdö kommun. Även 
där är museet stängt och nu ska lokalerna rustas med särskilt fokus 
på klimatfrågor.

På Marika Bogrens nya arbetsplats, Gotlands museum, finns också 
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stora frågor att ta tag i när det gäller byggnadsförvaltning, menar hon. 
Konstmuset är inrymt i en gammal skola och när övervåningen revs ut 
försökte man tänka klimatmässigt och räkna på flöden. Man projek-
terade för en klimatanläggning men kom fram till att museet behövde 
ta ett större helhetsgrepp i stället för att lappa och laga. Museet för-
valtar även andra byggnader, till exempel Norrbys och Petesgården.

I Magasin Visborg förvaras Gotlands museums samlingar och där 
hålls också visningar. Byggnaden är en gammal militäranlägg-
ning med stabilt klimat, men det finns ändå mycket att göra, menar 
Marika Bogren. 

I grunden finns frågan: Hur skapas en samling och kan man redan 
i insamlingspolicyn göra mer hållbara val? Dessa frågor knyter an 
till en utställning som visas på Gotlands museum under våren 2019. I 
Samla eller inte samla? Det är frågan visas samlandets historia.

Talare: Helen Larsson Pousette, Riksantikvarieämbetet

Hur har klassificeringar påverkat hur vi 
tillgängliggör kunskap på museerna? 

Snäva klassifikationer i databaserna begränsar tolk-
ningarna av föremålen och ny kunskap dokumenteras 
inte alltid. Det är en utmaning att berika samlingsda-
tabaserna med mer information, menar Helene Larsson 
Pousette.

Museernas digitala föremålssystem innebär begränsade söksystem 
och de förutsätter att användaren har god kunskap om dem. Helene 
Larsson Pousette har arbetat som utställningsproducent vid His-
toriska museet, bland annat med utställningen History unfolds, där 
museet ville lyfta fram nya perspektiv på föremål i samlingarna. Hon 
tar Elisabethrelikvariet som exempel. Det har ställts ut som krigsbyte, 
men det finns många andra relationer som inte synliggörs.

– Som utställningsproducent är jag beroende av intendenterna. När 
de går i pension försvinner åratal av kunskap som inte har tagits in 
i databaserna, säger Helene Larsson Pousette och framhåller att all 
kunskap som tas fram under utställningsproduktionerna borde tas in 
i katalogen.
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Museistandarden Spectrum tar upp att ny information ska doku-
menteras i katalogen, men det finns sällan rutiner för det. En fram-
komlig väg vore att skriva in dokumentationen i projektplanerna, 
menar Helene Larsson Pousette.

Nu jobbar hon med att för Riksantikvarieämbetets räkning följa 
projektet Tingens metod, där föremålens olika relationer undersöks. 
Riksantikvarieämbetet ser också över hur man kan öka tillgänglig-
heten i Kringla och K-samsök för att skapa kopplingar mellan data-
baserna och andra arkiv som exempelvis Diva.

Talare: Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

Kan vi ha nytta av Unescos rekom-
mendation om museer?

Unesco är FN:s organisation för att skapa fred genom 
ökat samarbete mellan medlemsländerna. Kerstin 
Lundman från Svenska Unescorådet berättar om Unesco 
ur ett museiperspektiv.

Unescos syfte är att bygga fred – det är viktigt att ha med sig anled-
ningen till samarbetet, menar Kerstin Lundman, senior rådgivare vid 
Svenska Unescorådet.

Organisation handlar om intellektuellt samarbete och tar fram 
mellanstatliga normativa instrument, rapporter och statistik, men 
även nätverk. Unesco arbetar opinionsbyggande och sprider infor-
mation om världsläget inom områdena utbildning, vetenskap, kultur 
och kommunikation. Inom dessa områden kan organisationen även 
ge rådgivning till regeringar.

Ett normativt instrument är Unescos rekommendationer som ger 
ett slags policystöd till medlemsländerna. En rekommendation kan 
ligga till grund för en konvention.

Kerstin Lundman nämner Unescoprogrammet Världsminnen, 
Memory of the World, som ett exempel på organisationens arbete. 
Det omfattande programmets mål är att främja bevarandet av det 
kollektiva minnet så som det manifesteras i dokument, fotografier, 
rörliga bilder, ljudupptagningar och digitala filer. Programmet verkar 
också för en ökad tillgänglighet till dessa kulturarv. 
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Tre centrala kulturkonventioner är:
1. Världsarvskonventionen – Konvention om skydd för världens 

kultur- och naturarv (1972).
2. Konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet 

(2003).
3. Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kul-

turyttringar (2005).
Rekommendationer är dock inte lika starka normativa instrument 

som konventioner, men medlemsländerna rapporterar regelbundet 
till Unesco hur de genomförs.

2015 antog Unescos generalkonferens en rekommendation om 
skydd för och främjande av museer och samlingar, deras mångfald 
samt roll i samhället. Den definierar museernas roll i samhället och 
sätter fokus på mångfald. 

– Den kan användas på två sätt: dels kan man referera till rekom-
mendationen vid utländska kontakter och dels kan man använda den 
internt. Om någon myndighet eller liknande kommer och krafsar 
på verksamheten kan man hänvisa till konventionen, säger Kerstin 
Lundman. 

Referenser
En introduktion till Memory of the World – Världsminnesprogrammet. 2012. Unesco. 

http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2015/06/Unescor%C3%A5dets-

skrift-om-v%C3%A4rldsminnen-2012.pdf (2019-03-18).

Rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar, deras mång-

fald samt roll i samhället. 2016. Unesco. http://www.unesco.se/wp-content/uplo-

ads/2017/01/unesco_rekommendationf%C3%B6rmuseer.pdf (2019-03-18).

Talare: Daniel Wetterskog, Svenska Icom

Etik i praktiken

Icoms etiska regler gäller för medlemsanslutna museer i 
hela världen och ska vara ett stöd för det dagliga arbe-
tet på museer.

Natten den 2 september 2018 utbröt en brand i Brasiliens National-
museum (Museu Nacional) i Rio de Janeiro. Museet, som rymde över 
20 miljoner föremål, totalförstördes.

– Museets personal hade under en längre tid varnat om undermå-
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liga eldragningar och om personalbrist. Förhoppningen är att Icoms 
etiska regler ska bidra till att den här sortens katastrofer inte inträffar, 
säger Daniel Wetterskog, ledamot i styrelsen för svenska Icom och 
chef för Scenkonstmuseet.

Icoms etiska regler vilar på åtta principer: 
1. Museerna bevarar, tolkar och främjar olika sidor av människans 

natur- och kulturarv. 
Förutsättningarna för att kunna utföra det arbetet beror av 
fysiska, finansiella och personella resurser samt av institutioner-
nas ställning.

2. Museer med samlingar förvaltar dessa till förmån för samhället och 
dess utveckling.
– Gallring i samlingarna får inte drivas av någon tillfällig pop-
up-idé, säger Daniel Wetterskog.

3. Museer besitter primärmaterial för kunskapsuppbyggnad och kun-
skapsfördjupning.
– På senare år har det kommit att handla mycket om mänskliga 
kvarlevor.

4. Museer ger möjligheter att glädjas åt och uppskatta, förstå och förvalta 
natur- och kulturarv.
Principen slår fast att vikten av att museer utvecklar sin utbil-
dande roll och locka till sig så många som möjligt. Här behöver 
avvägningar göras mellan exponering och säkerhet.

5. Museers resurser ger möjlighet till andra samhällsanknutna tjänster 
och förmåner.
Under denna princip ryms uppgiften att identifiera föremål som 
har förvärvats olagligt eller olovligt.

6. Museer verkar i nära samarbete både med de samhällen som de tjänar, 
och med dem där deras samlingar har sitt ursprung.
Frågor om återlämnande ska helst lösas museer emellan, tillsam-
mans med lagen – det är bättre än att blanda in politiken, menar 
Daniel Wetterskog, som framhåller den så kallade hövdingens 
totempåle som ett positivt exempel. Etnografiska museet åter-
lämnade totempålen till haislaindianerna i Kanada 2006. Dess-
förinnan hade en kopia tillverkats som placerades utanför museet.
– Det här löstes på ett bra sätt, i enlighet med Icoms etiska regler, 
säger Daniel Wetterskog.

7. Museer drivs lagenligt.
Här ryms de juridiska ramarna som museer verkar inom. För-
utom nationell lagstiftning lyfts relevanta konventioner fram.

8. Museer drivs professionellt.
Reglerna under denna princip tar upp professionellt uppträdande 
och intressekonflikter.
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– Håll koll på Icoms röda listor, uppmanar Daniel Wetterskog.
Han avslutar sin föreläsning med att ta upp dagens politiska klimat:
– Alternativ för Sverige fick få röster, men de fick cirka 600 röster 

mer än Sverigedemokraterna fick första gången de var med i ett val.

Referenser
Icoms etiska regler. 2011. Svenska ICOM. http://icomsweden.se/verksamhet/etikut-

bildning/ (2019-03-25).

Talare: Annelie Adolfsson och Lena Ideström, Gotlands museum

Kompetensutveckling för hembygds-
föreningar och små museer

Hembygdsföreningar har ofta samlingar men knappa 
resurser. Gotlands museum har hållit en utbildning för 
att stötta föreningarna i deras arbete med att förvalta 
och visa sina samlingar.

På Gotland, precis som i många andra delar av Sverige, finns många 
aktiva hembygdsföreningar och små museer. Flera av dem har sam-
lingar som oftast förvaltas med ideella krafter. Gotlands museum 
erbjuder rådgivning och hjälp på plats för föreningarna och de har 
också hållit kurser.

– Det är roligt att jobba med hembygdsföreningar för där finns så 
mycket kunnande och entusiasm. Men man måste tänka till eftersom 
deras förutsättningar ser så olika ut, säger Annelie Adolfsson, tidi-
gare kulturarvskonsulent på Gotland och tar ett exempel:

– Om föreningen har samlingen i en lada utan el är det ju ingen idé 
att vi kommer dit och pratar om avfuktare.

Nyckeln är att tänka ur deltagarnas perspektiv och hitta model-
ler för förenklad hantering och förvaring, samt billiga alternativ till 
sådant som större museer använder när det gäller material och förva-
ring. Exempelvis kan man föreslå användning av arkivpapper i stället 
för färdigvikta fotokuvert och mappar.

Ett kompendium med råd och riktlinjer för samlingar togs fram 
och de områden som togs upp under utbildningen är: 

• Klimat, byggnader och skadedjur.
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• Vård och hantering av föremål och arkivhandlingar.
• Registrering och katalogisering.
• Utställningsteknik i samarbete med Riksutställningar.
De flesta hembygdsföreningar saknar föremålsdatabaser, så i stäl-

let skapades en enkel Excel-fil som kunde fungera för katalogisering. 
Filen skulle sedan kunna exporteras till en eventuell framtida data-
bas. Kursdeltagarna fick provregistrera några av museets föremål för 
att lära sig rutinen.

Deltagarna betalade 500 kronor för hela kursen eller 150 kronor 
per tillfälle. Gensvaret var positivt – många var stolta över att ha gått 
utbildningen och ville ha ett diplom med sig.

Talare: Magdalena Yousseffi, Moderna museet

Standard för Moderna museets konst-
databas i samband med transporter 
av konstverk till och från museet

Moderna museet har arbetat med att förbättra arbets-
flödet med stöd av museets konstdatabas TMS (The 
Museum System). Magdalena Youssefi berättar om den 
nya arbetsordningen.

2017 införde Moderna museet en ny arbetsordning för att få en bättre 
kontroll på föremålen i samband med transporter. Nu är konsthan-
teraren involverad i hela processen och får en bättre kännedom om 
konstdatabasen. Därmed har ansvarsfördelningen mellan kontakt-
personen och konsthanteraren blivit tydligare.

Konsthanteraren är den museitekniker som arbetar med att packa 
de fysiska föremålen i samband med transporter. Konsthanteraren 
registrerar uppgifter om lådor i samband med utgående transporter 
för utlån, depositioner och transporter till museets filial i Malmö.

Kontaktpersonen registrerar uppgifter om lådor i samband med 
inkommande transporter för inlån/utställning och nyförvärv/inde-
position.

Nu finns en väl beskriven och sammanhållen kedja från det inle-
dande beslutsmötet till föremålets nya placering. Adresslappar såväl 
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som utlämningskvitton skrivs ut från TMS (The Museum System).
Magdalena Youssefi konstaterar att konstdatabasen har begräns-

ningar och själva databasen kan inte förändras. En annan reflektion är 
att det är viktigt att det behövs personalresurser för rapportutveckling. 

Att införa modellen krävde en större utbildningsinsats för samt-
lig personal inom avdelningarna för museiteknik och konserve-
ring. Utbildningen genomfördes under våren 2017 och riktade sig till 
konsthanterare.

Hur modellen fungerar ur arbetsmiljöhänseende är för tidigt att 
säga men under 2019 ska en arbetsmiljöanalys göras.

Talare: Thea Winther, Riksarkivet

Att bevara kulturarv med regelverk 
– ”Rafsen”, staten och samlingarna

Inom samlingsförvaltning används processinriktade 
standarder. När det gäller arkiv finns Riksarkivets för-
fattningssamling – ”Rafsen”.

Riksarkivets författningssamling förkortas RA-FS och kallas i dag-
ligt tal ”Rafsen”. Den innehåller Riksarkivets generella föreskrifter 
och allmänna råd.

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrif-
terna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redo-
visas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Reglerna vilar ytterst 
på tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänhetens rätt att 
ta del av allmänna handlingar. Föreskrifterna ska i regel tillämpas av 
alla statliga myndigheter och annan offentlig verksamhet som förva-
rar allmänna handlingar.

Huvudansvarig när en RA-FS tas fram är enheten för offentlig 
informationshantering. Uppföljning av att föreskrifterna följs görs 
sedan av Riksarkivets tillsynsenhet genom inspektioner.

Enheten för bevarandeteknik och konservering finns med som råd-
givande part och samarbete sker inom en grupp med jurister, arkiva-
rier och konservatorer. Vid behov tillvaratas andra kompetenser inom 
myndigheten och ibland beställs underlag av konsulter.

När underlag har behandlats författas ett utkast som först går på 
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intern remiss och om det rör sig om nytryck eller omtryck går under-
laget även på remiss till Kammarkollegiet, vars uppgift är att se över 
vilka konsekvenserna kan bli förvaltningsmässigt inom staten.

Ett exempel på en RA-FS är den för arkivlokaler (RA-FS 2013:4). 
Den innehåller regler och råd om lokalernas utformning och inred-
ning, skydd mot vatten och skadlig fukt, mot brand, brandgas och 
skadlig upphettning, skydd mot skadlig klimat- och miljöpåverkan 
i arkivlokalen, skydd mot skadegörelse, tillgrepp och obehörigt till-
träde samt för drift och underhåll. 

Regler och riktlinjer kommer att läsas och användas av personer 
som i sin yrkesroll inte har samlingsförvaltning och fysiskt bevarande 
som sitt huvuduppdrag. På senare år har det också blivit vanligare att 
myndigheter hyr sina arkivlokaler av privata aktörer. Därför måste 
”Rafsen” vara tydlig och enkel, samtidigt som den ger ett tillräck-
ligt skydd. 

Det finns skillnader i bevarande av arkivmaterial och föremål, men 
museer och arkiv har ändå mycket att lära av varandra.

– Även om regelefterlevnaden i stort varierar skulle jag ändå säga 
att det faktum att regelverket finns har bidragit till bevarandet. Arki-
ven kan samtidigt lära av samlingssidans mer processinriktade stan-
darder, säger Thea Winther. 

Referenser
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4). 2013. Riksarkivet.

Talare: Nina Olivier, målerikonservator

Triage för tillståndsbedömning av 
kulturarv

Triage är ett system som används inom sjukvården för 
att prioritera bland patienter. Konservatorn Nina Olivier 
föreslår att metoden kan anpassas för att användas vid 
tillståndsbedömning av föremål.

På en akutmottagning råder oftast ständig resursbrist. Det finns fler 
patienter än det finns läkare och annan sjukvårdspersonal. För att 
kunna göra rätt prioriteringar används olika metoder med det gemen-
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samma att personalen sorterar patienterna och tilldelar dem färgkoder.
Patienten bedöms utifrån allmäntillstånd och får olika färgkod 

beroende på hur brådskande det är att de får behandling. Ibland 
kombineras denna bedömning med ett snabbspår där snabbehand-
lade åkommor behandlas i ett sidospår för att hålla patientantalet nere 
i väntrummet. Fördelen med triage är att vården därigenom kan und-
vika alltför subjektiv bedömning.

Kraven på systemet är att det ska vara snabbt, säkert och reprodu-
cerbart. Det krävs utbildning och kunskap, samt kontinuerlig utvär-
dering för att det ska fungera.

När det gäller tillståndsbedömning av föremål finns olika system. 
Vissa organisationer använder sig av färgkoder, men det är ofta kon-
servatorernas egna system. Det händer att objekt kan få bidrag för 
konserveringsinsatser trots tveksamma behov. Risken för subjektiva 
bedömningar vid tillståndsbedömningar är överhängande.

– Ett system liknande triage skulle kunna underlätta dialogen mel-
lan olika yrkesgrupper och öka säkerheten runt hanteringen. Det 
skulle kunna ge en likvärdig förståelse, gemensam nomenklatur och 
språk, en mer objektiv bedömning och en mer effektiv process, säger 
målerikonservatorn Nina Olivier.

Talare: Teresa Mesquit, Moderna museet

Keeping up with an evolving practice 
of exhibiting artworks and archival 
materials

Pontus Hulténs studiegalleri byggdes 2008, innan stan-
darden för visningsmagasin hade publicerats. Teresa 
Mesquit berättar om vilka avvägningar Moderna mu-
seet fick göra när de skapade studiegalleriet.

Visningsmagasinet är ett specialritat lagerrum där besökarna kan 
se tillfälliga utställningar och föremål ur Pontus Hulténs donation, 
samt andra verk i Moderna museets samling. Här finns också studie-
platser för forskare.

Idéen om ett visningsmagasin föddes 2005, när Moderna museet 
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erbjöds att ta emot Pontus Hulténs konstsamling, och förverkligades 
tillsammans med arkitekten Renzo Piano.

Några exempel på metoder som användes för att skydda föremålen 
i visningsmagasinet var att:

• välja material som inte är ljuskänsliga
• begränsa visningstiden
• placera montrar i den bakre delen av lokalen
• täcka över montrar när visningsmagasinet är stängt
• använda facsimil för ljuskänsliga material
• använda ”block-out-film” i takfönstren för att helt eliminera 

ljuset.

Middagen hölls på Wisby strand. Foto: Maria Rossipal.

Innan middagen erbjöds studiebesök på Fornsalen. Foto: Annika Carlsson.
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Talare: Marie van Dorrestein, SIS

Terminologi och standarder

Terminologin behövs för att man ska kunna struk-
turera sin kunskap och kommunicera kring den. Få 
myndigheter har terminologidatabaser i dag men Marie 
van Dorrestein från SIS tror att f ler kommer att skapa 
sådana framöver.

Marie van Dorrestein, terminolog och granskare, SIS (Swedish Stan-
dards Institute), inleder med några definitioner:
Terminologi är en uppsättning benämningar som hör till ett fack-

språk.
Terminologiarbete är arbete som innebär att man på ett systema-

tiskt sätt samlar, analyserar, beskriver och presenterar ett visst fack-
områdes begrepp och deras benämningar 
Terminologilära är läran om struktur, bildning, utveckling, 

användning och hantering av begrepp och terminologier inom olika 
fackområden.

Man behöver ha en gemensam uppfattning om de verksamhetsre-
laterade termernas betydelse av flera skäl, till exempel för att kunna 
arbeta och samarbeta på ett effektivt och smidigt sätt. För en myn-
dighets del gäller också att man ska kunna informera om myndig-
heten och dess tjänster på ett klart och entydigt sätt samt underlätta 
översättning av information om  myndigheten till andra språk. Man 
behöver även kunna förhålla sig till termer och definitioner i före-
skrifter och lagar.

Språklagen (2009:600) slår fast att språket i offentlig verksamhet 
ska vara vårdat, enkelt och begripligt (11 §) och att myndigheter har 
ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackom-
råden finns tillgänglig, används och utvecklas (12 §).

– Det är otroligt mycket engelska i dag och det finns behov av att 
ta hand om svenskan. Vi behöver hitta ett förhållningssätt till att vi 
lever i en mer flerspråkig miljö i dag än för tio år sedan då lagen kom, 
säger Marie van Dorrestein.

Hon tar upp några vanliga svårigheter när det gäller terminologi:

Motstående sida: Mingel i Riksantikvarieämbetets foajé dag 2. Foto: Linnea Ronström.
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• Bristande överblick över den egna terminologin.
• Onödig termvariation.
• Oenighet kring termer och begrepp.
• Olika målgrupper och därmed olika tilltal.
• Terminologiarbete begränsas till punktinsatser.
• Terminologiarbete är ofta personbundet och ej resurssatt.
Grundläggande i terminologiläran är den så kallade begreppstetra-

edern: Den kognitiva världen (begrepp), den språkliga världen (term 
och definition) och den verkliga världen (referent).

Referent är alltså den verkliga företeelsen, term är den språkliga 
beteckningen, definition är en entydig beskrivning och begrepp är 
kunskapsenheten.

Marie van Dorrestein konstaterar att ordlistan till Spectrum inte 
alltid uppfyller reglerna för terminologiläran. Ett problem är till 
exempel att det ibland saknas övertermer, alltså att det finns förkla-
ringar som innehåller odefinierade termer. Det finns också en så kall-
lad polyhierarki, alltså att man garderar sig genom att stoppa in syno-
nymen. Regeln är att man ska välja en term och hålla sig till den. 

Termer ska vara begripliga och språkekonomiska. Termer och defi-
nitioner ska bygga på utbytesprincipen, alltså att definitionen ska 
kunna stoppas in i stället för termen i löptext. Och ju tydligare termi-
nologin är, desto bättre blir översättningarna.

– Det är inte så många myndigheter som har byggt upp terminolo-
gidatabaser än, men det tror jag kommer framöver, säger Marie van 
Dorrestein som hoppas att myndigheter genom öppna data kan sam-
verka när det gäller terminologi.

Talare: Kevin Gosling, Collections Trust

What’s new in Spectrum?

Seminariet riktade sig till samlingsförvaltare som arbe-
tar med eller är på väg att börja arbeta med den svenska 
översättningen av Spectrum. Kevin Gosling, Chief Ex-
ecutive vid Collections Trust, gick igenom hur de nya 
processerna Reproduction och Collection review fungerar 
i Spectrum. 
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Kevin Gosling berättade om hur Collection Trust arbetar för att få 
museer i Storbritannien att förändra synen på sitt eftersläpande doku-
mentationsarbete. Från att ha betraktat det som någonting jobbigt 
och betungande kan det bli en aktivitet på museet som på ett posi-
tivt sätt tillför mer information och kunskap till samlingarna. Han 
visade de förändringar som gjorts i processerna Inventory, Catalou-
ging och Documentation planning för att hjälpa museer att hantera 
eftersläpande arbete på ett mer effektivt sätt. Han påpekade att det är 
viktigt att göra skillnad på information på grundnivå och på katalogi-
seringsnivå. Grundinformationen bör innehålla hur många föremål 
museet har, var de är och om de tillhör museet. När den informatio-
nen finns kan allt ytterligare dokumentationsarbete ses som fortsatt 
spännande forskning och kunskapsuppbyggnad, snarare än efterslä-
pande arbete. Arbetet som Collections Trust gör inom detta område 
går under hashtagen #BanishThatBacklog. Man har startat självhjälps-
grupper runt om i landet för att komma till rätta med eftersläpande 
arbete och för att fira snabba förbättringar.

Under seminariet diskuterades även hur museer kan se till att all 
den kunskap som tas fram vid andra tillfällen som inför utställning, 
vid forskning och från besökare kan tas tillvara direkt och bli en del 
av berättelsen och informationen om samlingarna. Det är viktigt att 
man ser museets alla verksamheter som en helhet som hjälps åt i kun-
skapsuppbyggnaden – ”Silos are wasteful”. 

Det diskuterades också om hanteringen och synen på olika repro-
duktioner. Ska reproduktioner betraktas som en del av samlingen eller 
som arbetsmaterial? Hur bör information om reproduktioner förval-
tas så att det blir tydligt vad som gäller till exempel för rättigheter?

Referenser
Spectrum 4.0: https://www.raa.se/spectrum.
Spectrum 5.0: https://collectionstrust.org.uk/spectrum/spectrum-5/.
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Talare: Marika Bogren, Gotlands museum

Korthus, luftslott eller ändamålsenliga 
byggnader? Ekvationen rummet – 
föremålet – människan

Marika Bogren, avdelningschef för Samlingar och 
kulturmiljö, Gotlands museum, bjöd in till gemensamt 
samtal utifrån olika dilemman ur den museala praktiken.

Vi skapar rutiner och policyer men hur ser verkligheten ut? Det ska 
vara lätt att göra rätt. Det blev ett samtal om rutiner kring motta-
gande av föremål, om donationer. Om startsträckan för att ta sig ifrån 
”Ni ringer, vi springer” till att kunna säga nej, genom att hänvisa till 
rutiner och en insamlingspolicy.  En del museer har en tydlig rutin 
och information om hur en donation ska gå till på sin hemsida. När 
en person sedan dyker upp med en kasse föremål i entrén, kan per-
sonalen lättare säga nej och hänvisa till denna rutin. Många vittnar 
om att det upplevs mer professionellt och seriöst att göra på detta sätt. 

Samtalet rörde sig kring för- och nackdelar med att personliga rela-
tioner eller intressen styr vad som samlas in. Om hur det är att vara en 
tärande verksamhet och om att ”smygpacka” föremål, när man vet att 
det planeras för en flytt, men inte när eller vart. Om oron för att det 
politiska klimatet ändras och att detta skulle kunna innebära en ökad 
risk för att politiker styr vad som ska visas och sparas på våra museer. 
Samtalet berörde också vikten av att ta sig tid att skriva en incident-
rapport när det blir fel, för att lättare följa upp och förbättra rutiner, 
både när det gäller arbetsmiljön och andra funktioner inom museet.

Det framfördes önskemål om ett forum där man har möjlighet att 
dela tips, praktisk information, dokument eller andra verktyg. Ett 
AM ”anonyma museer”, ett forum för museianställda, där man kan 
hjälpas åt att hitta bra lösningar. De forum för kollegialt utbyte som 
finns idag, efter att Kulturvårdsforum lades ner, är  bland annat SIC 
(samlingar i centrum)-listan,  en e-postlista där många museer är med 
och som används för att dela kunskap mellan kollegor. Vill du vara 
med, kontakta administratören för listan, Susanne Nickel, Eskil-
stuna stadsmuseum, susanne.nickel@eskilstuna.se.

Riksantikvarieämbetet anordnar kollegiala webbmöten med 
olika teman. Anmälan till dessa sker via kalendariet på hemsidan:  
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/moten-och-nat-
verk/webbmoten-om-samlingsforvaltning/.
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Talare: Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet i Danmark

Perspektiver og anvendelse af 
den nya magasinsstandarden 
EN 16893:2018

Det finns nu en relativt ny standard om krav på ma-
gasin- och museibyggnader där museisamlingar förva-
ras och används. Men hur kan standarden användas i 
praktiken? I denna workshop fick deltagarna i grupper 
fundera över hur man kan ta stöd i standarden i ett 
konkret fall.

Jesper Stub Johnsen har varit mycket engagerad i framtagandet av 
den nya standarden Conservation of Cultural Heritage – Specifications 
for location, construction and modification of buildings or rooms intended 
for the storage or use of heritage collections (EN 16893:2018). 

Jesper har en bakgrund inom fotokonservering och berättade att 
denna bakgrund inspirerat honom till att använda standarder. Inom 
konservering och bevaring av fotografiskt material har standarder 
använts länge och haft stor betydelse.

Deltagarna i workshoppen delade in sig i tre grupper där varje 
grupp samtalade kring ett fiktivt fall av ny- eller ombyggnation och 
hur man kan ta stöd i standarden. 

–Målet med workshoppen är att bli bättre på att tala om de här 
sakerna med hjälp av standarden, säger Jesper Stub Johnsen. Det kan 
vara att tala med olika yrkesgrupper, med chefer eller finansiärer.

Viktigt är att veta vad samlingen har för behov och vilka material 
som är känsligast och därefter bestämma vad man har för minimi-
krav. Vidare behöver man fundera på vilka risker som är störst och 
vad man har för hållbarhets- och energikrav. För att skapa ett klimat 
som är hållbart både utifrån samlingens perspektiv och utifrån mil-
jöperspektiv handlar det enkelt uttryckt om kallare och torrare kli-
mat. Och mycket går att uppnå med en klok och genomtänkt bygg-
nadskonstruktion.

 –Känn din samling. Definiera dina must-win battles, och fokusera 
på principer och strategier, summerar Jesper.

Läs mer om standarden här:  https://www.raa.se/2018/02/ny-stan-
dard-om-museimagasin/.
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Talare: Desirée Blomberg, Moderna museet, Martin Ericson, Studio 
Västsvensk konservering & Alissa Anderson, Riksantikvarieämbetet

Flytta föremål – rutiner för packning,  
transport och tillståndsdokumentation 
av museiföremål

Kan man planera för alla oväntade händelser vid för-
flyttning av föremål? Man kan inte planera för allt, 
menar Desirée Blomberg på Moderna museet, men 
man kan göra sitt bästa. 

Det samlades ett 30-tal åhörare till seminariet Flytta föremål för att 
höra om hur man kan planera inför förflyttning av föremål och om 
hur standarder kan användas som stöd.

Allt vi tänker på innan vi tänker på att flytta konstverk

Desirée Blomberg, som är gruppchef för Utställningssamordning 
och lån på Moderna museet berättade om museets omfattande lån-
verksamhet. Arbetet kretsar ofta kring det extrema. Inför egna och 
andras utställningar lånas det in och ut extremt sköra, extremt tunga, 
extremt stora och extremt komplicerade konstverk.

Diskussion vid workshoppen Flytta föremål. Foto: Linnea Ronström.
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– Vår samling utmanar oss hela tiden, men de allra största utma-
ningarna hittar vi kanske i våra tillfälliga utställningar.

Moderna museet arbetar med modern och samtida konst som ofta 
är tillverkad av okonventionella material. Genom att alltid göra pack-
protokoll och dokumentera tillståndet på föremålet i en tillståndsrap-
port finns det dokumentation att gå tillbaka till om något skulle gå 
snett under hantering och transport.

Personal på Moderna museet har byggt upp arbetsflöden och ruti-
ner som är utgångspunkten i varje låneprocess. Men ibland behöver 
de hitta lösningar som inte är på förhand givna eller självklara. Ett lån 
är ett ömsesidigt ansvar och bygger på förtroende. 

Risken för skada är större för ett konstverk under hantering och 
transport. Därför har museet skapat en kravspecifikation för upp-
handling av transporttjänster. Kraven utgår från kammarkollegiets 
specifikationer. 

– Planering är ett nyckelord i den verksamhet som jag befinner 
mig i, säger Desirée och menar att många av riskerna kan förebyggas 
genom planering.

Vid komplicerade uppdrag sänder museet med en kurir. Att vara 
kurir är ett speciellt åtagande. Desirée Blomberg har i samarbete med 
kollegor från andra museer i Europa tagit fram en fritt tillgänglig 
utbildning för kurirer: http://nederlandseregistrarsgroep.nl/infor-
mation.html. 

Deltagarna diskuterar packmaterial. Foto: Linnea Ronström.
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Tillståndsdokumentation och packning av föremål 

Martin Ericson, konservator på Studio Västsvensk konservering, 
berättade att även de små kulturarvsverksamheterna, till exempel 
hembygdsföreningarnas museer, kan ta hjälp av standarder som finns 
om att flytta föremål. 

Att förbereda ett föremål inför att det ska flyttas handlar om att 
tänka igenom alla steg på vägen till den tilltänkta destinationen. Vad 
kommer det vara för väder, och hur många personer behövs för att 
hantera föremålen? Finns det risk för att skadedjur kan spridas med 
transporten? Man behöver också tänka på att informera alla berörda 
om föremålets egenskaper, hur tidsplanen ser ut och vad man förvän-
tar sig av dem. 

– Det är viktigt att fundera på vad som händer om ett föremål 
skulle vara skadat när det kommer fram. Då måste man veta vem man 
ska vända sig till, för det är inte bara att laga. Det kan kännas jobbigt 
att behöva ringa till den som har lånat ut föremålet, men det är vik-
tigt att göra det så snart som möjligt.

Till förberedelserna inför transport hör tillståndsdokumentatio-
nen, som Martin menar är en färskvara. Dokumentationen behöver 
följa med föremålet på hela resan och uppdateras om det sker några 
förändringar med föremålet. Annars vet man inte vem det är som är 
ansvarig om en skada skulle ske. 

Tre europeiska standarder för att flytta föremål

I ett kort inslag berättade Alissa Anderson, utredare på Riksantikva-
rieämbetet, om tre standarder: Bevarande av kulturarv – Tillstånds-
rapport för flyttbart kulturarv (SS-EN 16095:2012), Bevarande av kul-
turarv - Packmetoder för transport (SS-EN 15946:2011) och Bevarande 
av kulturarv – Transportmetoder (SS-EN 16648:2015).

Standarderna utgår från att man vill minimera riskerna för att före-
mål, och i vissa fall människor, skadas vid förflyttning. Standarderna 
kan användas för att utvärdera arbetssätten på det egna museet, men 
också som underlag vid avtal och överenskommelser mellan exem-
pelvis beställare och transportfirma eller mellan låntagare och långi-
vare. Alissa passade också på att flagga för Riksantikvarieämbetets 
fyra Vårda väl-blad om att flytta föremål, som finns att hitta på sidan 
www.raa.se/vardaval. Bladen baserar sig på de tre europeiska stan-
darderna, men är enklare i språket.
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Talare: Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum, Kristina Berg, 
KulturIT & Julie Melin, Statens historiska museer

Att söka och hitta – om terminologi 
och klassifikation i samlingsförvalt-
ningen

Vad kallar vi saker? Hur kategoriserar vi dem? Och hur 
hittar vi och våra användare det de söker? Dessa frågor 
diskuterades på ett seminarium under Susanne Nickels 
ledning. 

Just möjligheten att söka, hitta och förstå poängterades av Kristina 
Berg från KulturIT. – Museerna har ett viktigt pedagogiskt uppdrag, 
säger Kristina Berg. Många har säkert erfarit att det inte alltid är 
enkelt att hitta det man söker i museernas samlingssystem. Kristina 
nämner ett exempel från Nordiska museet där man tidigare, om man 
ville hitta mat-relaterade föremål behövde använda sökorden ”födans 
beredning” och ”födans servering” för att få napp. Inte det första man 
tänker på kanske.

Svårigheter kan uppkomma på grund av olika sätt att kategorisera 
och benämna på olika museer men också i olika samlingar inom ett 
och samma museum. 

Julie Melin berättade om hur man vid Statens historiska museer 
köpt ett nytt samlingssystem och nu håller på med ett projekt där 
man sammanför data från sex väldigt olika museer och samlingar. 
Spectrums appendix har varit ett användbart stöd, men likväl uppstår 
det ibland begreppsförvirring. Ordet inventarienummer till exempel, 
kan referera till ett föremål, men också till ett förvärv som består av 
en samling föremål. På Statens historiska museer beslutade man sig 
till slut för att stryka den termen och istället använda ”förvärvsnum-
mer” respektive ”föremålsnummer”.

– Samarbete är vägen framåt, säger Kristina Berg och nämner Kul-
turnav som en plats och ett sätt att samarbeta kring dessa frågor. På 
Kulturnav kan man skapa, förvalta och distribuera gemensam öppen 
terminologi och auktoriteter. 

Referenser
Kulturnav: http://kulturnav.org/.
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Talare: Annika Carlsson, Kicki Eldh, Lina Wennersten, Riksantikvarie-
ämbetet & Maria Mostadius, Biologiska museet Lunds Universitet

Hantering av mänskliga kvarlevor i 
museisamlingar

Seminariet tog avstamp i Riksantikvarieämbetets på-
gående regeringsuppdrag att ta fram en vägledning för 
hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar. 

Riksantikvarieämbetet informerade om hur regeringsuppdragen ska 
gå till och att den kommande vägledningen översiktligt kommer att 
innehålla delar om juridik, etik, policyskrivande, hantering och för-
varing, vård och konservering, forskning, utlån, inlån, exponering, 
kommunikation, förvärv, avyttrande och återlämnande. 

Särskild tid ägnades åt att diskutera definitionen av mänskliga 
kvarlevor och humanmaterial. Båda definitionerna kan vara viktiga 
att ha med och kan användas vid olika tillfällen. Mänskliga kvarle-
vor används ofta när det är viktigt att inte avhumanisera ett material. 
Humanmaterial kan användas som ett övergripande begrepp som 
även inkluderar hår, tänder och naglar som kan komma från en män-
niska som inte var avliden vid insamlingstillfället. 

Vidare gjordes fördjupningar i vad en policy för hantering av mänsk-
liga kvarlevor skulle kunna innehålla och vad museer bör tänka på vid 
exponering av mänskliga kvarlevor och humanmaterial. 

Andra behov som togs upp av publiken var vägledningar för hante-
ring av mänskliga kvarlevor vid arkeologiska undersökningar av kyr-
kogårdar och hur museer bör hantera förfrågningar från skolor som 
vill skänka humanmaterial från studiesamlingar.

Maria Mostadius från Biologiska museet på Lunds Universi-
tet berättade om sitt arbete med att ta hand om två samlingar med 
humanmaterial som museet fått i uppgift att se över. En samling 
består av foster, från både människor och djur, insamlade under 
1900-talets första hälft till Tornbladsinstitutet och den andra är en 
prepratsamling från den patologiska institutionen på Lunds universi-
tet, som packades ned på 1960-talet. 

Att hantera och ta hand om de båda samlingarna innebär ett antal 
utmaningar. En del gallring behöver göras eftersom information sak-
nas och en del material är så nedbrutet att det är för komplicerat eller 
resurskrävande för att rädda. Konserveringsmaterialet i burkarna är 
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ibland okänt, giftigt, mögligt och till och med explosivt, så det gäl-
ler att arbeta med försiktighet. Gallringskriterierna för de olika sam-
lingarna är inte alltid så klara. Museet måste ta ställning till vad som 
går att spara, om det går att restaurera, varför det ska sparas, om 
det finns dokumentation, annan problematik som etik, sekretess och 
kemi samt hur materialet ska användas i framtiden.

Maria funderade kring sitt eget och Biologiska museets sätt att 
klara av uppgiften att hantera mänskliga kvarlevor. Hon lyfte fram att 
humanmaterial aldrig får bli som vilket objekt som helst, utan måste 
förbli en individ. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur den egna 
personalen förhåller sig till materialet och visa förståelse för extern 
personal som inte är lika van vid att hantera liknande objekt. Museet 
har också fått tänka igenom varför det är viktigt att spara och förvalta 
materialet. Det är viktigt att inte gömma undan och förneka histo-
rien, utan istället lära sig att förklara den istället.

På seminariet väcktes frågor kring det etiska i att spara material 
som samlats in på ett tveksamt sätt, i relation till vad detta material 
har kunnat användas till som grund för modern forskning. 

Talare: Lisa Nilsen, Lisa Nilsen Kulturvård

Standarden samordnad skadedjurs-
kontroll – bruksanvisning för nyfikna

Lisa Nilsen berättade om standarden Bevarande av 
kulturarv – Samordnad skadedjurskontroll för skydd av 
kulturarvet (SS-EN 16790) som är utgiven av Swedish 
Standards Institute (SIS). 

Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet för att före-
bygga och motverka skadedjursangrepp. Begreppet samordnad ska-
dedjurskontroll kommer från engelskans integrated pest management 
(IPM). Metoden används inom flera olika sektorer som ett giftfritt 
alternativ för att hålla antalet skadeinsekter nere. 

En IPM-koordinator utses av ledningen på museet och denna ska 
få  utbildning, tid och budget för att utföra arbetet. IPM-koordina-
torn rapporterar till ledningen och har ansvar för att återkommande 
informera hela personalgruppen och samordnar skadedjursarbetet 



SAMLINGSFORUM 2018 – TÄNK A TILLSAMMANS – STANDARDER INOM SAMLINGSFÖRVALTNING, 22–23 NOVEMBER 2018

36 

inom organisationen. Det handlar om att utforma en IPM-policy och 
att anta rutiner, hindra skadedjur att ta sig i in i en byggnad och för-
svåra för dem som redan har etablerat sig. Det handlar också om var-
för det är viktigt att lokaler hålls välstädade och i god ordning. 

Det är viktigt att upptäcka skadedjur och att engagera alla i perso-
nalen att rapportera upphittade skadedjur, samt att behandla pågå-
ende skadedjursangrepp och dokumentera, utvärdera och ständigt 
förbättra IPM-arbetet. Efter föredraget fick deltagarna öva att skriva 
en IPM-policy, identifiera skadedjur fångade i insektsfällor samt till-
verka egna klisterfällor.

Talare: Kaj Thuresson, Marei Hacke, Sara Norrehed, Elyse Canosa, 
Magnus Mårtensson & Tom Sandström, Riksantikvarieämbetet

Kulturarvslaboratoriet – metoder 
och möjligheter

Smartare materialval för utställningar, magasin och packning

Material som används i magasin för att packa och ställa ut föremål 
kan utsöndra emissioner som kan skada föremål i samlingar. Hur 
kan man göra bättre materialval? Kulturarvslaboratoriet visade hur 
Oddytest går till och hur det kan vara ett verktyg för att undvika 
skadliga emissioner.
 

Skadedjursidentifiering. Foto: Linnea Ronström.
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Heritage Science Sverige

Kulturarvets bevarande och möjligheter till utveckling förutsätter 
kunskap och väl underbyggda beslut och många utmaningar kräver 
tvärvetenskapliga samarbeten. Här presenterades det svenska forsk-
ningsnätverket Heritage Science Sverige och den internationella 
forskningsinfrastrukturen E-RIHS. 

Rundtur i Kulturarvslaboratoriet

Kulturarvslaboratoriets instrument och deras praktiska tillämpning 
visades, med exempel från aktuella gästkollegeprojekt där föremål 
från svenska museisamlingar har undersökts. Dessutom informera-
des om Kulturarvslaboratoriets möjligheter, gästkollegor och hur vi 
kan samarbeta för att lära oss mer om vårt kulturarv.

Referenser
Oddytest: https://www.raa.se/museer/forskning-och-kunskapsuppbyggnad/kul-

turarvslaboratoriet/oddytest/.

Heritage Science i Sverige: https://www.raa.se/museer/forskning-och-kunskaps-

uppbyggnad/konserveringsvetenskap/samarbete-kring-forskning-och-utveck-

ling/heritage-science-i-sverige/.

E-RIHS – europeisk infrastruktur för Heritage Science : https://www.raa.se/museer/

forskning-och-kunskapsuppbyggnad/konserveringsvetenskap/samarbete-

kring-forskning-och-utveckling/e-rihs-europeisk-infrastruktur-for-heritage-

science/.

Gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet: https://www.raa.se/museer/forskning-och-

kunskapsuppbyggnad/konserveringsvetenskap/gastkollega-vid-kulturarvsla-

boratoriet/.

Elyse Canosa berättar om Oddy-tester. Foto: Linnea Ronström.
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Talare: Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet, Christina Gräbe,  
Helsingborgs museer & Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek 

Riskanalyser för museisamlingar

En riskanalys för samlingarna är ett bra förarbete inför 
att ta fram en katastrofplan för samlingarna. Utifrån 
riskanalysen kan man strategiskt åtgärda brister som 
riskerar att skada samlingarna. Katastrofplanen är en 
plan för att hantera det som man inte har lyckats före-
bygga. Och glöm inte att katastrofplanen behöver övas, 
påminner Erika Hedhammar från Riksantikvarieäm-
betet.

Erika Hedhammar inledde seminariet genom att presentera 
ICCROM:s Guide to Risk Management, en relativt nyutkommen väg-
ledning som på ett pedagogiskt och tydligt sätt introducerar läsaren 
i riskhanteringstänket. Guiden bygger på den internationella ISO-
standarden för riskhantering Riskhantering: vägledning (SS-ISO 
31000:2018) och Canadian Conservation Institutes Agents of deterio-
ration (10 nedbrytningsfaktorer). 

Hotbilder och scenarier vid Helsingborgs museer

Christina Gräbe berättade om hur man arbetat med att göra ris-
kanalyser på Helsingborgs museer i dialog med kulturförvaltningens 
säkerhetsansvarige. En säkerhetsgrupp har sammanställts bestående 
av olika kompetenser: antikvarie, konservator, magasinsföreståndare 
och vaktmästare. Gruppen har listat olika risker och hotbilder och 
bedömt sannolikhet och konsekvenser av olika risker. Man har också 
arbetat med scenarier och arbetat fram åtgärder utifrån dessa. Arbetet 
har bland annat resulterat i en inventering av rutiner. Information om 
riskarbetet sker vid arbetsplatsträffar för att alla ska vara delaktiga. 
Nu när riskanalysen är gjord träffas gruppen två gånger per år för att 
följa upp arbetet och den kommer att revideras vart 4:e år. 

Riskinventering och övning vid Uppsala universitetsbibliotek

Per Cullhed har arbetat med riskhantering under lång tid på Uppsala 
universitetsbibliotek. Han betonar vikten att ha ledningen med sig. 
Man får vara beredd på att bli beskylld för ängslighet, men det som 
är osannolikt är det som sannolikt kommer att hända.
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Per hänvisade till Riksarkivets föreskrifter för arkivlokaler (RA-
FS 2013:4). Kan man ställa samma krav på lokaler för bibliotekssam-
lingar? Och museisamlingar?

När man har gjort riskanalyser för samlingarna på Uppsala univer-
sitetsbibliotek har tanken varit att man utvärderar värdet på samling-
arna och hur bra lokalerna skyddar samlingen. En samling som får ett 
högt värde bör förvaras i en lokal som har ett bra värde för att skydda 
samlingen. På Uppsala universitetsbibliotek är planen att riskinven-
tera vartannat år och öva vartannat år. 

– Övning är viktigt och en bra idé är att göra en table-top övning. 
Om man dessutom låter någon utomstående hålla i den så blir det lite 
mer utsatt och lite mer verkligt. Vad gör ni om…?, säger Per Cullhed.

Till sist ger Per ett råd som kan vara till hjälp att komma igång: Sitt inte 
och försök tänka ut allt på förhand. Testa! Om det inte fungerar – gör om!

Referenser
ICCROM & Canadian Conservation Institute. 2016. A Guide to Risk Management of 

Cultural Heritage. https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-12/risk_mana-

gement_guide_english_web.pdf (2019-03-21).

Riskhantering – Vägledning (SS-ISO 31000:2018). 2018. Stockholm, Swedish Standards 

Institute (SIS). 

Canadian Conservation Institute. 2017. Agents of deterioration. https://www.canada.

ca/en/conservation-institute/services/agents-deterioration.html (2019-03-21).

Canadian Conservation Institute. 2018. The ABC Method: a risk management ap-

proach to the preservation of cultural heritage. https://www.canada.ca/en/con-

servation-institute/services/risk-management-heritage-collections/abc-meth-

od-risk-management-approach.html (2019-03-21).

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4). Stockholm, 

Riksarkivet. https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202013-04.pdf (2019-03-21).

Talare: Maria Dalin, Arbetsmiljöverket & Matilda Källander, Flygva-
penmuseum

Gifter i samlingen – vad gör vi?

Matilda Källander, intendent vid Flygvapenmuseum, 
berättade om det systematiska arbetet med att inven-
tera, märka upp och säkra föremål i museets samlingar 
och Maria Dalin, expert på kemiska hälsorisker vid 
Arbetsmiljöverket, berättade om vilka regler som gäller 
och hur man skyddar sin hälsa. 



SAMLINGSFORUM 2018 – TÄNK A TILLSAMMANS – STANDARDER INOM SAMLINGSFÖRVALTNING, 22–23 NOVEMBER 2018

40 

Flygvapenmuseum har över 100 000 museiföremål, som består av 
olika material och som befinner sig i olika grad av nedbrytning. Vissa 
av dem är ohälsosamma, både för dem som arbetar med samlingarna 
och för besökarna. Matilda beskrev de svårigheter de möter i varda-
gen och hur de löser dem. 

Det handlar till exempel om användningen av personlig skyddsut-
rustning och osäkerhet vid uppackning av föremål som stått länge i 
sitt emballage; hur man kan tänka för att välja rätt handskar och and-
ningsskydd och om att ta det säkra före det osäkra. Det är arbetsgi-
varens ansvar att informera sin personal om eventuella faror i arbe-
tet samt hur man ska skydda sig mot dessa. Workshoppen avslutades 
med att Maria visade ett urval av de andningsskydd, handskar och 
annan personlig skyddsutrustning som finns på marknaden och hur 
de används.

Talare: Gustaf Leijonhufvud & Tor Broström, Uppsala universitet

Standarder i praktiken

En del standarder får fäste och leder till att arbetspro-
cesser förändras till det bättre, andra samlar damm i 
hyllan och genererar onödigt pappersarbete. Hur ska 
standarder utformas för att göra verklig nytta, och vad 
krävs för att standarder ska implementeras på ett effek-
tivt sätt inom samlingsförvaltningen? 

I denna workshop efterlystes deltagarnas egna erfarenheter av att 
praktiskt tillämpa standarder och andra typer av riktlinjer. Fokus låg 
på standarder kring inneklimat och energieffektivisering och semi-
nariet leddes av Gustaf Leijonhufvud, forskare i kulturvård och Tor 
Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet.

Seminariet inleddes med en kort beskrivning av standarder och hur 
de används. Deltagarna fick sedan i grupper diskutera vissa frågor:

• Vilka standarder/riktlinjer/policyer använder ni?
• Tycker ni de är bra och har ni nytta av dem?
• Hur kan standarder spridas mer och komma till bättre använd-

ning?
I diskussionen efteråt så framkom att det var många olika typer 
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av standarder deltagarna arbetade med. Man nämnde SIS-standar-
der, ISO-certifiering och Spectrum, men även på sin egen institution 
upprättade riktlinjer och policyer.

De standarder som man använder har man nytta av. Det är därför 
de används. Är en standard dålig använder man den inte, då de inte 
är tvingande. För att få en större användning av de standarder som 
finns diskuterades om det var en väg att gå, att ge dem juridisk status, 
så att de blir tvingande. 

Ytterligare förslag som kom fram var att göra standarderna mer 
kända, att implementera dem i de förvaltningsverktyg som används, 
samt att ta fram goda exempelsamlingar. 

Slutsatsen är att standarden behöver uppfylla ett konkret behov för 
att bli använd – att nyttan blir synlig.

Talare: Åsa M Larsson, Riksantikvarieämbetet

Arkeologiska fynd – från fält till 
samling till kunskap

Workshoppen tog avstamp i Riksantikvarieämbetets 
lansering av Fornreg, ett digitalt registreringsverktyg 
för arkeologiska uppdragsresultat. 

I samband med arbetet med Fornreg och museernas eget arbete med 
digitala samlingssystem har fler frågor väckts kring praxis för arke-
ologisk fynddata och hur informationen om fynd kan förbättras och 
spridas. Vilka behov finns för accession, förvaltning och användning? 

Deltagarna fick fundera kring hur arkeologiska museisamlingar 
kan bli mer FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), det 
vill säga hur de går att hitta och hur de kan bli mer tillgängliga, kom-
patibla och återanvändbara. Syftet med workshoppen var att skapa en 
bild av nuläget och identifiera utvecklingsbehov. 
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Talare: Jesper Cederlund, Oscar Engberg, Gustav Löfgren, Alissa 
Anderson & Åke Hultsten, Riksantikvarieämbetet

Montrar – material, klimat och be-
lysning

Standarden Rekommendationer för montrar till utställ-
ning och bevarande av kulturarv är en europeisk stan-
dard i två delar. 

Del 1 publicerades 2014 och handlar om allmänna krav på montrar. 
Den håller sig på ett generellt plan och det står exempelvis att mate-
rialet inte ska skada föremålen, men det står inte vilka material man 
ska använda eller hur man ska hitta rätt material. Standarden kan 
vara till hjälp för en gemensam förståelse för monterns terminologi. I 
definitionen anges att åtminstone en av väggarna i montern ska vara 
genomskinlig, annars är det inte en monter.

Del 2 av monterstandarden har ännu inte publicerats, men den 
kommer att vara mer specifik. Den handlar om tekniska krav och 
kommer beskriva enskilda egenskaper hos montrar, samt hur man 
kontrollerar om en monter håller måttet. Det är ännu ett pågående 
arbete och arbetsgruppen säger att den är färdig inom ett år. 

– Jag tycker att ni ska använda året till att se till att er kompetens 
kommer in och används. Ni kan bidra till standarden och engagera 
er på olika vis. Ni kan till exempel läsa och kommentera utkast till 
standardtexter, säger Åke Hultsten, som arbetar med standarder vid 
Riksantikvarieämbetet.

När det gäller monterkonstruktion finns även Kammarkollegiets 
standard, som också är kopplad till den statliga utställningsgarantin.

Gustav Löfgren, sakkunnig inom utställningsteknik, berättar 
om Utställningsverkstaden och Kulturarvscentrum som finns inom 
Riksantikvarieämbetet.

– Vi finns till för er och ger gärna råd och stöd, till exempel i frågor 
kring belysning och material. Ni kan ansöka om att genomföra sam-
arbetsprojekt tillsammans med oss.

Utställningsverkstadens tekniker visar ett exempel på en monter 
som de byggt till seminariet. Den är byggd med fyra olika glastyper 
för att kunna visa på skillnader: 

1. Floatglas. Det har mycket järn i sig och det är därför lätt att det 
blir en grönaktig ton. Det syns när det är större glasskivor. Om 
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Fikamingel. Foton: Linnea Ronström.

glaset går sönder spricker det i stora, väldigt vassa skärvor, vil-
ket kan skada föremål, så det är inget att rekommendera.

2. Laminatglas. Samma glastyp som i framrutan på en bil.
3. Opti-white-glas. Där har man tagit bort järn, vilket gör att det 

blir kristallklart.
4. Amiran. Ett reflexfritt glas.
– Polykarbonat är bra ur många synpunkter. Man kan slå på det 

med vassa föremål utan att det spricker. Man kan också borra hur som 
helst i det. Nackdelen är att det inte är formstabilt om det handlar om 
större ytor, säger Jesper Cederlund, sakkunnig inom utställningstek-
nik vid Riksantikvarieämbetet.

– Vi får mycket frågor om hur man gör utställningar vandringsbara. 
Har man den minsta tanke på att göra utställningen vandringsbar är 
rådet att bygga vandringsbart från början, säger Jesper Cederlund.

Ett tips är att bygga en lätt monter och sedan fylla på med vikter 
inuti. Det gör att montern blir lättare att flytta. 

Den uppbyggda montern visar också prov på att magnetkopplingar 
med fördel kan användas inuti montrar.

Led-belysning avger värme. Därför kan led-belysningen med för-
del monteras med magnet på aluminiumlist så att värmen leds bort 
och ut i rummet.

Alissa Anderson, utredare vid Riksantikvarieämbetet, tipsar om 
att Riksantikvarieämbetet genomför oddytester under två år, så man 
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Fikamingel. Foton: Linnea Ronström.

kan skicka in material för testning. Databasen är tillgängliggjord på 
hemsidan så att alla kan ta del av resultaten.

Ett material som har testats är Forex. Det visade sig vara ett bra 
material som inte gav farliga emissioner vad man kunde se. Forex kan 
limmas med tangit, vanligt vvs-lim.

Referenser
Oddytest: https://www.raa.se/museer/forskning-och-kunskapsuppbyggnad/kul-

turarvslaboratoriet/oddytest/.
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Samlingsforum
Program 22–23 november 2018

      TORSDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2018  WISBY STRAND, STRANDVÄGEN 4, VISBY 

9.30–10.15 KAFFE OCH REGISTRERING

10.15 Välkommen! Moderator: Lisa Nilsen 
Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet

 Standarder och kulturvård – kort introduktion 
Lisa Nilsen, Lisa Nilsen Kulturvård & Kathrin Hinrichs Degerblad, Riksantikvarieämbetet

 Spectrum in action 
Kevin Gosling, Collections Trust

 Den nya magasinsstandarden: EN 16893:2018 
Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, Köpenhamn

12.00–13.10  LUNCH

 Att sätta en standard 
Gustaf Leijonhufvud & Tor Broström, Uppsala universitet

 Korthus, luftslott eller ändamålsenliga byggnader? Ekvationen rummet –  
föremålet – människan 
Marika Bogren, Gotlands Museum

 Hur har klassificering av samlingarna påverkat hur vi tillgängliggör kunskap 
på museerna? 
Helene Larsson Pousette, Riksantikvarieämbetet 

 Kan vi ha nytta av Unescos rekommendation om museer? 
Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

 Etik i praktiken 
Daniel Wetterskog, Svenska ICOM

15.00–15.30 KAFFE OCH KAKA

 ÖPPET FORUM
 Kompetensutveckling för hembygdsföreningar och små museer 

Annelie Adolfsson & Lena Ideström, Gotlands Museum
 Standard för Moderna Museets konstdatabas i samband med transporter av 

konstverk till och från museet 
Magdalena Youssefi, Moderna Museet

 Att bevara kulturarv med regelverk – RAFS:en, staten och samlingarna 
Thea Winther, Riksarkivet

 Triage för tillståndsbedömning av kulturarv 
Nina Olivier, konservator

 Keeping up with an evolving practice of exhibiting artworks and archival 
materials in Moderna Museets visningsmagasin 
Teresa Mesquit, Moderna Museet

ca 17.00 Dagen avslutas 
Susanne Thedéen, museichef, Gotlands Museum

17.15–18.15 VISNINGAR OCH ÖPPET HUS PÅ FORNSALEN OCH KONSTMUSEET

18.30–21.30 Middag på Wisby Strand
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8.30–9.00
30 min

9.00–9.30
30 min

9.30–10.00
30 min

10.00–10.30
30 min

10.30–11.00
30 min

11.00–11.30
30 min

11.30–12.00
30 min

12.00–13.00
60 min

13.00–13.30
30 min

13.30–14.00
30 min

14.00–14.30
30 min

14.30–15.30

8.30–10.00
Introduktion till  
terminologilära  
i teori och praktik

Norra hörsalen

KAFFE OCH KAKA

10.30–12.00
Att söka och hitta  
– om terminologi  
och klassifikation i 
samlings- 
förvaltningen

Norra hörsalen

LUNCH

13.00–14.30
Riskanalyser för  
museisamlingar

Norra hörsalen

8.30–10.00
What’s new in 
Spectrum 5.0?

Södra hörsalen

10.30–12.00
Hantering av mänsk-
liga kvarlevor i 
museisamlingar

Södra hörsalen

13.00–14.30
Gifter i samlingen – 
vad gör vi? 

Södra hörsalen

8.30–10.00
Korthus, luftslott  
eller ändamålsenliga  
byggnader? Ekvatio- 
nen rummet – före- 
målet – männskan

Projektlaboratoriet* 

10.30–12.00
Standarden sam- 
ordnad skadedjurs-  
kontroll – bruks-  
anvisning för nyfikna

Projektlaboratoriet*

13.00–14.00
Standarder 
i praktiken

Projektlaboratoriet*

* Projektlaboratoriet: ingång via Kulturarvslaboratoriet

8.30–10.00
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anvendelse af  
den nya magasins- 
standarden  
EN 16893:2018

Drottningholm

10.30–12.00
Kulturarvs-
laboratoriet
– metoder och  
möjligheter

Kulturarvslaboratoriet

13.00–14.00
Arkeologiska fynd – 
från fält till samling  
till kunskap

Drottningholm

08.30–12.00
Flytta föremål
– rutiner för pack-
ning, transport 
och tillstånds- 
dokumentation av 
museiföremål

Studion

Flytta föremål
fortsätter

13.00–14.30
Montrar 
– material, klimat 
och belysning
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CAFÉ SAMLINGSFORUM 
Kaffe och smörgås, samt möjlighet att ta del av aktuell information och ställa frågor till sakkunniga
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MORGONPASSET 

Introduktion till terminologilära i teori och praktik 
Facktermer kan vara svåra att förstå för utomstående. Det förekommer också att personer inom en och 
samma organisation använder olika termer för samma begrepp eller samma term för olika begrepp, 
även inom det egna ämnesområdet. Kunskaper i terminologilärans grunder och en gemensam samsyn 
ökar organisationens förmåga att på ett konsekvent sätt kunna strukturera den egna verksamhetens 
begrepp och termer. På så vis kan även terminologirelaterade kommunikationssvårigheter hanteras. 

Under föreläsningen kommer vi att presentera terminologilärans grunder samt reflektera kring hur 
internt terminologiarbete och standarder kan fungera som verktyg för en konsekvent 
terminologihantering ute i verksamheten. Medverkande: Marie van Dorrestein, terminolog från SIS, 
Swedish standards institute, och Katja Hallberg, Terminologicentrum (TNC). 

What’s new in Spectrum 5.0? 
This workshop is for people who are already using, or are about to start using, the Swedish version of 
Spectrum, which is based on Spectrum 4.0. Kevin Gosling runs through the two new procedures 
(Reproduction and Collections review) and explains how the procedures Inventory, Cataloguing and 
Documentation planning have been revised to help museums tackle their documentation backlogs 
more effectively. The workshop is led by Kevin Gosling, Chief Executive of Collections Trust, who co-
edited the latest version of the standard. 

Korthus, luftslott eller ändamålsenliga byggnader? Ekvationen rummet – föremålet – 
människan 
Marika Bogren, avdelningschef Samlingar och Kulturmiljö, Gotlands Museum, inbjuder till gemensamt 
samtal utifrån olika dilemman ur den museala praktiken. 

Perspektiver og anvendelse af den nya magasinsstandarden EN 16893:2018 
Workshop omkring anvendelse af standarden “EN 16893:2018 Conservation of Cultural Heritage - 
Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the 
storage or use of heritage collections.” Med udgangspunkt i torsdagens præsentation vil vi på 
workshoppen undersøge, hvordan man kan anvende standarden i praksis. Gennem eksempler og ud 
fra en lille øvelse skal deltagerne selv arbejde med standarden med henblik på at forbedre den 
langsigtede bevaring for en museumssamling. Leds av Jesper Stub Johnsen, Vicedirektør for Forskning, 
Samling og Bevaring vid Nationalmuseet i Danmark. 

Flytta föremål – rutiner för packning, transport och tillståndsdokumentation av museiföremål  
(Obs: tiden kl. 8.30–12.00) 
När museiföremål hanteras, packas och flyttas kan det finnas risk för skador. Förflyttningen behöver 
planeras väl för att minska den risken. Desirée Blomberg,  chef för Utställningssamordning & Lån på 
Moderna Museet berättar om hur museet arbetar med inlån och utlån av konstverk och vad som är 
viktigt att tänka på när det gäller låneavtal, transporter och försäkringar. Martin Ericson, konservator på 
Studio Västsvensk Konservering berättar om hur dokumentation av föremålets tillstånd kan gå till, samt 
ger en introduktion till konsten att packa på ett sätt som förebygger skador såväl på föremål som på 
människa. Vi får också tillfälle att känna på och jämföra olika packmaterial, utbyta erfarenheter med 
varandra och ta del av smarta tips.  
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Standarden samordnad skadedjurskontroll – bruksanvisning för nyfikna 
Sedan ett par år tillbaka finns standarden Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet. Hur 
fungerar det i praktiken att följa en standard? Vad ska museet/arkivet/biblioteket göra rent praktiskt för 
att befästa standarden internt och få chefer och medarbetare att följa de normativa riktlinjerna? Lisa 
Nilsen, som varit med att utarbeta standarden, ska göra sitt bästa för att sätta in workshop-deltagarna i 
standarden. Vi formulerar principdokument/policy, tar reda på vad IPM-koordinatorns uppgifter är och 
tittar på några realistiska scenarion. Leds av Lisa Nilsen, Lisa Nilsen Kulturvård. 

Hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar 
Här presenterar och diskuterar vi olika aspekter kring att hantera och förvalta mänskliga kvarlevor i 
museisamlingar. Vi tar avstamp i Riksantikvarieämbetets pågående regeringsuppdrag som innebär att 
sammanställa en vägledning. Vi får även höra hur Biologiska museet i Lund arbetar med sina samlingar 
av mänskliga kvarlevor och humanmaterial.  Medverkande: Kicki Eldh och Annika Carlsson, 
Riksantikvarieämbetet, samt Maria Mostadius, Biologiska museet, Lunds universitet. Moderator: Lina 
Wennersten, Riksantikvarieämbetet. 

Att söka och hitta – om terminologi och klassifikation i samlingsförvaltningen 
Vad kallar vi saker? Hur kategoriserar vi dem? Och hur hittar vi och våra användare det de söker? 
Välkommen till en resa in i tingens och begreppens värld i museet. Seminariet är upplagt som ett öppet 
forum för dialog och tankeutbyte om möjligheter och frågor som samlingsförvaltare behöver arbeta 
vidare med. Samtalet leds av Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum. Medverkar gör även Julie Melin, 
Statens historiska museer och Kristina Berg, KulturIT.  

Kulturarvslaboratoriet – metoder och möjligheter 
Smartare materialval för utställningar, magasin och packning: Material som används i magasin, för att 
packa och ställa ut föremål kan utsöndra emissioner som kan skada föremål i samlingar. Hur kan man 
göra bättre materialval? Vi visar hur Oddytest går till och hur det kan vara ett verktyg för att undvika 
skadliga emissioner på museum.  

Heritage Science Sverige: Kulturarvets bevarande och möjligheter till utveckling förutsätter kunskap och 
väl underbyggda beslut och många utmaningar kräver tvärvetenskapliga samarbeten. Här ger vi en kort 
presentation om det svenska forskningsnätverket Heritage Science Sverige och berättar om den 
internationella forskningsinfrastrukturen E-RIHS. 

Rundtur i Kulturarvslaboratoriet: Vi visar labbets instrument och deras praktiska tillämpning med exempel 
från aktuella gästkollegeprojekt där föremål från svenska museisamlingar har undersökts. Hör om 
labbets möjligheter, gästkollegor och hur vi kan samarbeta för att lära oss mer om vårt kulturarv. 

Medverkande: Kaj Thuresson, Marei Hacke, Sara Norrehed, Elyse Canosa, Magnus Mårtensson och Tom 
Sandström, Riksantikvarieämbetet. 
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Riskanalyser för museisamlingar  
ISO-standarden Riskhantering: principer och riktlinjer SS-ISO 31000:2009 har använts som utgångspunkt 
för ICCROM:s Guide to Risk Management. Denna handledning kommer att presenteras och vi kommer 
att få del av Helsingborgs museers och Uppsala universitetsbiblioteks arbete med riskanalys för sina 
samlingar. Det kommer också att finnas tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter om riskanalyser. 
Medverkande: Christina Gräbe, Helsingborgs museer; Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek och 
Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet. 

Gifter i samlingen – vad gör vi? 
Det finns ohälsosamma ämnen i de flesta samlingar. Hur hanterar man dem? Vem har ansvar för att 
jobbet sker på ett betryggande sätt? Behöver man veta exakt vilket ämnen det är? Måsta man mäta? 
Vilka regler gäller? Hur skyddar du din hälsa? Frågorna hopar sig. Förhoppningsvis får du svar. 
Medverkande: Maria Dalin, expert på kemiska hälsorisker, Arbetsmiljöverket och Matilda Källander, 
intendent vid Flygvapenmuseum. 

Arkeologiska fynd – från fält till samling till kunskap 
Under 2018 lanserar Riksantikvarieämbetet Fornreg, ett digitalt registreringsverktyg för arkeologiska 
uppdragsresultat. Samtidigt arbetar museerna allt mer med digitala samlingssystem och med 
kopplingar mot aggregatorer som K-Samsök, Europeana, Digitalt Museum osv. Det saknas dock god 
praxis runt arkeologisk fynddata. Hur kan den arkeologiska fyndinformationen förbättras? Vilka behov 
finns för accession, förvaltning och i slutändan för användning? I workshopen skapar vi oss en bild av 
nuläget och arbetar med att identifiera behoven. Leds av Åsa M Larsson, verksamhetsutvecklare vid 
Riksantikvarieämbetet. 

Standarder i praktiken 
En del standarder får fäste och leder till att arbetsprocesser förändras till det bättre, andra samlar damm 
i hyllan och genererar onödigt pappersarbete. Hur ska standarder utformas för att göra verklig nytta, 
och vad krävs för att standarder ska implementeras på ett effektivt sätt inom samlingsförvaltningen? I 
denna workshop efterlyser vi deltagarnas egna erfarenheter av att praktiskt tillämpa standarder och 
andra typer av riktlinjer. Fokus kommer att ligga på standarder som handlar om inneklimat och 
energieffektivisering, men frågorna som behandlas är generella. Leds av Gustaf Leijonhufvud, forskare i 
kulturvård och Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet. 

Montrar – material, klimat och belysning 
Behovet av kostnadseffektiva och flexibla monterlösningar är något många museer har gemensamt. 
Vad ska man tänka på när man väljer material, konstruktion och belysning för att ställa ut föremål ur 
museisamlingar? Tillsammans med Riksantikvarieämbetets sakkunniga inom utställningsteknik får vi 
höra om nya utställningslösningar och sätt att klimatisera montrar. Vi får också testa och känna på olika 
montermaterial och jämföra dem med varandra. Leds av Jesper Cederlund med flera medarbetare vid 
Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad. 
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