
 

1 (6) 

Webbmöte om samlingsförvaltning  

Policyer och riktlinjer  

Mötesdatum: 2018-02-06 

Mötestid: 10.00-11.00  

Deltagare:  

• Anja Wrede m fl, Norrbottens museum. 

• Ann Siri Garberg, Museene i Sor-Trondelag 

• Anna Larsdotter. Länsmuseet Gävleborg 

• Anna Hedtjärn Wester, Sörmlands museum 

• Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet 

• Alissa Andersson, Riksantikvarieämbetet 

• Carola Häggström, Riksantikvarieämbetet 

• Cecilia Nolin, Norsk Industriarbeidermuseum 

• Christian Stadius, Tekniska museet 

• Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet 

• Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet 

• Kjetil Djuve, Norsk Industriarbeidermuseum 

• Peter Ostrisch, Sörmlands museum 

• Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum 

• Yael Fried, Judiska museet 

 

 

Den här gången var temat: Policyer och riktlinjer inom samlingsförvaltning. Syftet 

med mötet var att delge varandra erfarenheter och tips kring temat. Här följer 

minnesanteckningar om vad som togs upp på mötet. 

 

Aktuellt läge för arbetet med policyer och 

riktlinjer på museerna 

Det varierar mellan museerna som deltog på mötet vilka som har policyer och 

vilka som inte har det och för vad. Ibland finns enklare dokument som är mer som 

målsättningar än policyer. En del har policydokument som är gamla och behöver 

uppdateras. Någon har bara en samlingspolicy som tar upp vad som ska ingå i 

samlingarna och vad som fortsatt ska förvärvas, men saknar en övergripande 
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samlingsförvaltningspolicy. Någon har en tillfällig samlingspolicy som kortfattat 

innehåller vad som behöver göras framöver. Någon håller på att uppdatera sin 

förvaltningspolicy. 

 

Förvärvs- och insamlingspolicyer verkar vara de vanligast förekommande 

policyerna. 

 

Några museer har flera olika policyer som till exempel dokumentationspolicy, 

utställningspolicy och samlingspolicy. De vill gärna påbörja arbetet med att 

genomlysa de policyer de har. Man har behov av att uppdatera de gamla 

policyerna och vill stämma av dem mot standarden Spectrum. Ambitionen är att få 

alla policydokument att hänga ihop i en helhet.  

 

Någon nämner att man även arbetar på en policy för sina stöd- och 

rekvisitasamlingar. 

 

Många nämner att man har börjat jobba med eller ska börja jobba och 

implementera standarden Spectrum. Enligt Spectrum ska man ha policyer för 

varje processområde, till exempel för förvärv, utlån, gallring etc. Några nämner att 

man går efter Spectrum när man skriver sina policyer. Vissa klumpar ihop flera 

Spectrumprocesser och skriver en större policy för dem. Ett museum nämner att 

när man skrev sin policy för utlån kunde man använda Spectrum rakt av utan 

speciellt många ändringar. 

 

Det påpekas att man i vissa organisationer inte kan använda ordet policy eftersom 

det bara är inom det politiska området som man får skriva policyer. Där har man 

istället valt att kalla policydokumenten för riktlinjer.  

 

Vad är en policy?  

Vad skiljer en policy från en plan, målsättning, regelsamling, rutin o s v? Ibland 

kan man kalla samma sak för olika saker och ibland flyter de in i varandra. 

Någon tycker att en policy är en önskad riktning. Vad museet vill på längre sikt. 

Det är viktigt att avgöra för vem policyn skrivs. Är den för internt eller externt bruk?  

En plan är mer konkret med en beskrivning om vad museet ska göra och när.  

Planer, processbeskrivningar och policyer skrivs ibland parallellt med varandra 

och flyter ihop. 



 

3 (6) 

 

Exempel på policyer som kan hittas på nätet varierar mycket. Vissa är väldigt 

övergripande och vissa är mer detaljerade. Gemensamt för de flesta 

förvaltningspolicyer är att de anger vad den egna institutionen vill.  

En policy får inte bli för generell. Men bör hålla över en längre tid eftersom det kan 

vara ett omfattande jobb att ta fram dem. 

 

Ett tips är att läsa PAS 197, Code of practice for cultural collections management, 

där det finns en översiktlig beskrivning av best practice för samlingsförvaltning och 

hur olika dokument förhåller sig till varandra. Där finns också beskrivet vilka 

policyer man bör ha, vad en policy ska innehålla och ansvarsområden. I PAS 197 

beskrivs att en övergripande policy för Collection management bör innehålla 

områdena samlingsutveckling, dokumentation, tillgänglighet och vård . PAS 197 

ges ut av British standard institute och går att köpa via deras hemsida. Det finns 

också en vägledning till PAS 197 som går att köpa via Collection trust (se länk 

nedan)  

 

En samlingsplan kan innehålla vad samlingarna innehåller idag och vad man 

borde samla in i framtiden.  

 

Ett kulturhistoriskt museum bör ha en policy som är öppen mot snabba 

förändringar i vårt samhälle och inte är för snäv och låst. Gäller främst länsmuseer 

och kommunala museer som vill vara med i samhällsdebatten och snabba 

tekniska förändringar. Policyn bör dock samtidigt vara ett stöd för att kunna säga 

nej till erbjudanden 

 

Fördelen med en övergripande policy är att enskild personal inte väljer ensidigt 

vad som ska samlas in. Det finns både för och nackdelar med att ha stora 

generella policyer eller mer detaljerade.  

 

Vem beslutar om policyer? 

Det är viktigt att klargöra i organisationen vem som beslutar om policyer och vem 

som jobbar med implementering. Det är viktigt med delaktighet och förankring så 

att det inte bara blir en skrivbordsprodukt. 

Vissa har riktlinjer på en lägre nivå som beslutas av samlingschef efter samråd 

med samlingsansvariga. Högra upp finns en kassationsordning som måste följas 
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vid gallring. Den har i det fallet beslutats av Kultur och fritidsnämnden i 

kommunen. 

 

När skrivs en policy? 

Ett bra tillfälle att skriva policyer kan till exempel vara när man ska flytta 

samlingarna till ett nytt hus då man ändå får nya rutiner och behöver se över 

samlingarna. 

 

Exempel på andras policyer 

Det skulle vara bra att kunna få ta del av konkreta exempel på policyer. Bra om 

man kunde hitta ett sätt att dela goda exempel med varandra. 

Idéer för spridning av dokument: På Google drive, SIC-listan etc. 

I Norge kan man dela dokument på Samlingsnett.no 

 

Hur börjar man med policyarbetet? 

Utgå från dokument man redan har och uppdatera dem. 

 

Många kommer fram till att man först måste definiera sin samling för att kunna 

skriva policyer om till exempel förvärv och gallring. Vad har man i samlingen? Vad 

bör finnas där? Vad ska den användas till och hur? 

 

Befintliga rutiner kan stämmas av mot Spectrumstandarden. 

 

Policyn bör vara kopplad till museets övergripande verksamhetsidé. Det kan vara 

svårt att skriva en policy när man inte vet var museet är på väg. Svårt att få 

ledning och politiska beslutfattare att förstå vad ett museum innebär. Också svårt 

om inriktningen för museet ändras ofta. 

 

Hur länge bör en policy hålla?  

En policy bör inte förändra sig så mycket och så ofta. Policyn ska följa museets 

stadgar som kanske inte ändras så ofta. Rutiner, procedurer, arbetssätt och 
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lokaler kan ändras oftare och snabbare. Revidering bör ske emellanåt, men inte 

så ofta. 

Det kan vara svårt att skriva en policy för ett museum där inriktningen ändras ofta i 

och med allmänna val och där långsiktighet saknas. 

 

Görs policyerna tillgängliga? 

Många har målsättning att policyerna ska ligga öppet på hemsidan. Till exempel 

policyer om insamling så att man inte ska få in gåvor som man inte vill ha.  

Policyn på hemsidan kan vara ett mer kortfattat dokument som vänder sig utåt till 

exempel om insamling, förvärv och utlån. Allmänheten kan då också få insikt i 

verksamheten. 

Småpolicyer som ljuspolicyer, fotopolicyer hålls mer internt. Övergripande policyer 

om samlingsutveckling, dokumentation, tillgänglighet och vård kan vara mer 

externa. 

 

Hur tänker man kring policyer för digitalt 

kulturarv? 

Man måste ta hänsyn till snabba förändringar. Tänka igenom hur museet bör 

förhålla sig till insamling av sociala media? Många har digitalt material i 

samlingarna. Inte alla har samlat in material från facebook och andra social 

medier. Insamling har skett från #meetoo.  

 

Det finns också en speciell bevarandeproblematik kring digitalt material.  

 

Kommande möten 

Nästa möte hålls den 6 mars 2018. Temat är ännu inte bestämt. 

Förslag på ämnen för kommande möten: Val av databaser 
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Länkar som nämndes på mötet: 

Collection management a practical guide: 

http://collectionstrust.org.uk/resource/pas197-2009-code-of-practice-for-cultural-

collections-management/ 

 

PAS 197:2009 Code of practice for cultural collections management: 

http://collectionstrust.org.uk/resource/pas197-2009-code-of-practice-for-cultural-

collections-management/ 

 

Samlingsnett.no: 

https://samlingsnett.no/ 

 

SIC-listan. Saken i centrum, maillista. Kontakta Susanne Nickel och be om att få 

bli tillagd på listan: Susanne.nickel@eskilstuna.se 

 

Spectrum 4.0 på svenska: 

https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/spectrum-en-standard-for-

samlingsforvaltning/ 

 

Spectrum 5.0 på engelska: 

http://collectionstrust.org.uk/spectrum/spectrum-5/ 

 

Stöd för museer i gallringsprocessen från Riksantikvarieämbetet Finns både som 

webbsidor och som PDF: https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/stod-

for-museer-i-gallringsprocessen/ 

 

 

 


