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Deaccession och avyttring

DEFINITION
Det formella beslutet av museets organisation att avskriva objekt ur den 
accederade samlingen, (deaccession) och att hantera avyttring av dessa 
enligt fastställda metoder.

OMFATTNING
Använd denna process för att avyttra objekt som tillhör museet.  Orsaker 
till avyttring kan vara att objekt är så skadade att de inte har något 
lämpligt användningsområde, repatriering av mänskliga kvarlevor eller 
andra objekt samt överföring av dubbletter till ett annat museum som en 
del av en samlingsöversyn. Ibland överförs objekt inom ett museum, till 
exempel från samlingen av accederade objekt till en rekvisitasamling av 
icke-accederade objekt. 

Som det beskrivs i processen för Förvärv och accession, innebär ac-
cession ett formellt åtagande av museets organisation att objekt ska 
inför livas med den accederade samlingen. Accession innebär etiska 
 åtaganden, men det gör även motsatsen. Deaccession behöver alltid 
 föregås av noggranna överväganden, enligt en fastställd policy, helst 
som en del av en integrerad policy för samlingsutveckling som både 
omfattar förvärv och avyttring. 

Etiken kring avyttring av objekt från museer har ändrats. Från ett för-
hållningssätt där accederade objekt inte avyttrats alls, till att ansvarsfull 
avyttring kan ske som en del av ett museums långsiktiga policy för sam-
lingsutveckling. Den inleds med en kontrollerad samlingsöversyn. Ekono-
miskt motiverad gallring anses fortfarande vara oetiskt och kan troligen 
resultera i sanktioner från yrkesverksamma och finansiärer. 

Denna process kan även användas för avyttring av objekt som tillhör 
museet, men som inte accederats. Det kan inkludera objekt som tillfälligt 
förvärvats vid samtidsinsamling, men som museet valt att inte accedera 
efter en tids överväganden. Det gäller även vissa typer av massmaterial 
från arkeologiskt eller naturhistoriskt fältarbete. När sådana material har 
analyserats och resultaten publicerats och arkiverats behålls, i vissa fall, 
bara ett prov för framtida forskning. 

Oavsett om det gäller accederade objekt eller inte, så kräver avytt-
ring alltid noggranna överväganden enligt den fastställda policyn. Den 
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Varför är detta viktigt?

De som fattar beslut har alla 
relevanta fakta och kan kontrollera 
att förslaget följer den fastställda 
policyn.

Beslutsfattare kan bedöma riskerna 
med att avyttra objekt som saknar 
bevis för äganderätt.

Avyttring av farliga objekt sker inte 
på ett felaktigt eller olagligt sätt (till 
exempel hantering av asbest).

Miniminivå 

Förslag om avyttring av objekt sker 
skriftligt.

I det skriftliga förslaget hänvisas 
till den information som bevisar 
att museet äger objekten, eller ger 
 synnerliga skäl till anta att så är 
fallet.

I det skriftliga förslaget undersöks 
och noteras museet alla  specifika 
risker, kostnader eller andra 
 relevanta begränsningar.

 största skillnaden är att museets organisation alltid bör fatta beslut om 
föreslagen deaccession, men kan delegera beslut om icke-accederat 
material. 

STANDARDEN
Museet ska ha en policy som omfattar avyttring av accederade och 
icke-accederade objekt. Den kan antingen finnas i ett separat dokument, 
utgöra en del i en integrerad samlingsutvecklingspolicy eller vara en del 
av museet övergripande policy för samlingsförvaltning. Oavsett vilket 
behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras: 

• Vilka etiska regler följer museet vid överväganden om potentiell 
avyttring? 

• Frånsett generella överväganden, finns det några juridiska 
begränsningar för möjligheten att avyttra objekt, till exempel  
gällande lagstiftning, styrdokument eller specifika överens - 
kommelser med givare? 

• Varför och hur kan objekt avyttras? 
• Vilka kriterier bör övervägas vid beslut om föreslagen avyttring? 
• Vem kan föreslå och godkänna avyttring av accederade objekt? 
• Vem kan föreslå och godkänna avyttring av annat icke-accederat 

material?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som 
ska följas vid avyttring av objekt. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en 
bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen 
arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå: 
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Museets organisation ger specifika 
tillstånd innan avyttring av accede-
rade objekt och mer än en befogad 
person godkänner avyttring av 
icke-accederat material.

Objekt avyttras enligt de etiska 
regler som gäller för museet.

Godkänd deaccession registreras i 
accessionsförteckningen och annan 
relevant information uppdateras.

All dokumentation som rör avytt-
ring sparas.

Museets organisation kan formellt 
hållas ansvarig för avyttring. 

Objekt avyttras inte efter ingivelser 
från enskilda personer.

Det finns ingen risk att museets 
anseende eller rykte skadas.

Accessionsförteckningen utgör en 
manipuleringssäker huvudlista över 
alla objekt som museet äger.

Det finns en granskningshistorik om 
det uppstår problem vid ett senare 
tillfälle.

FÖRSLAG PÅ ARBETSRUTIN

Deaccedera objekt

 Kontrollera tänkbara informationskällor för objektet.

När avyttring av objekt föreslås bör alla tänkbara informationskällor för 
objektet kontrolleras. När den finns tillgänglig kan den inkludera: 

• Ankomstinformation. 
• Låneavtal. 
• Accessionsförteckning. 
• Mötesanteckningar där förvärv övervägts eller rapporterats. 
• Årsredovisningar. 
• Katalogposter. 
• Objektets mapp över historik. 
• Information från nuvarande eller tidigare personal och volontärer.

Om det finns anledning att tro att objektet är inlånat och det är möjligt 
att kontakta utlånaren eller dennes dödsbo för att diskutera tillbaka-
lämning, gå till Inlån. 

Om det är troligt att objektet är inlånat, men det inte är möjligt att 
 spåra utlånaren eller dennes dödsbo bör museet inhämta råd innan 
 något mer görs. 

Om det finns tydliga bevis för att objektet tillhör museet, men det 
finns juridiska hinder som kan begränsa avyttring, till exempel i museets 
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 stadgar eller styrdokument eller specifika överenskommelser med givare, 
bör museet inhämta råd innan något mer görs. 

Om det är helt klart att objektet tillhör museet och det inte finns några 
omständigheter som begränsar möjligheten till avyttring, dubbelkont-
rollera museets policy och relevanta regler för att säkerställa att det inte 
finns några etiska hinder för avyttring. 

Skapa en mapp över den föreslagna avyttringen och notera bedöm-
ningar som gjorts hittills som bevis för att grundliga efterforskningar har 
utförts om problem skulle uppstå i framtiden. Notera Placering av doku-
ment så att det går att hitta mappen i framtiden.

 Inhämta råd i tveksamma fall

Om det finns juridiska eller etiska tveksamheter kring avyttringen, bör 
museet inhämta råd, speciellt om objekten har högt reellt eller ekono-
miskt värde. Om det inte finns sådan kompetens internt, bör råd om 
objektets betydelse inhämtas från en specialist inom ämnesområdet. 

Notera att det finns tillfällen när museet måste avyttra objekt, till exem-
pel när det utgör en säkerhetsrisk eller är hälsovådligt. 

Lägg till de råd som mottagits till mappen och notera Placering av 
dokument så att svaret kan hittas i framtiden.

 Välj avyttringsmetod och begär ett godkännande.

Det slutgiltiga avyttringsbeslutet bör alltid tas av museets organisation. 
Ställ samman en skriftlig rapport över alla objekt som föreslås avyttras 
med de efterforskningar som gjorts och de råd som inhämtats. Vid behov 
bör följande ingå:

• Grundläggande inventeringsinformation om objektet, inklusive foton, 
om det finns. 

• En utvärdering av objektens betydelse i förhållande till museets 
samlingar och policyn för utveckling av samlingarna. 

• En beskrivning de andra relevanta objekten, om museet vill avyttra 
objekt som det finns dubbletter av i samlingarna. 

• En tillståndsrapport och teknisk bedömning från en expert om museet 
vill avyttra objekt som utgör en fara. 

• Om det är relevant, en uppskattning av kostnader för fortsatt 
konservering, underhåll och förvaring om objektet skulle behållas, 
inklusive en tillståndsrapport från konservator, vid behov. 

• Ekonomisk värdering utförd av tredje part. 
• Relevanta delar av policyn för samlingsutveckling som stöder beslutet 

om avyttring. 
• Föreslaget sätt för avyttring.

Arkivera en kopia av rapporten och registrera Placering av dokument.
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 Godkänner museets organisation avyttringen?

Om museets organisation inte godkänner en föreslagen avyttring, regist-
rera beslutet, stäng mappen och avsluta processen. 

Om avyttringen godkänns, arkivera beslutet och ange Placering av 
dokument så att det kan hittas i framtiden om det skulle komma frågor 
kring avyttringen.

Avyttra objekt

 Ska objekt destrueras?

Om objekt ska destrueras, till exempel om de är så skadade att de inte 
har något lämpligt användningsområde eller utgör en fara, kan det i vissa 
fall krävas specialisthjälp för att göra detta säkert och lagligt (till exempel 
hantering av asbest). Se Kommentar 1 för ytterligare rådgivning. 

För att registrera att objekt inte längre är museets ansvar, gå till Utläm-
ning av objekt och återvänd till denna process vid “Registrera avyttring”.

 Sök upp tänkbara mottagare direkt, eller avisera avyttringen på 
lämpligt sätt.

Om objekt ska avyttras som gåva, byte eller försäljning kan tänkbara 
organisationer kontaktas direkt eller annonseras efter i lämpliga profes-
sionella kanaler. Överlåtelse av avyttrade objekt bör om möjligt i första 
hand, göras till andra museer men även andra offentliga organisationer 
kan använda dem för allmännyttiga ändamål.

Informationen till potentiella mottagare bör innehålla:

• Antalet objekt eller ett uppskattat antal om det gäller avyttring  
av ett helt parti. 

• En beskrivning av de aktuella objekten eller ämnesområden  
om det gäller ett stort antal liknande objekt. 

• Den valda metoden för avyttring. 
• Villkor för avyttringen.

Invänta svar under åtminstone två månader.
Arkivera en kopia av informationen och registrera Placering av doku-

ment om den behöver hittas i framtiden.

 Finns det en lämplig mottagare?

Om inte, kan avyttringen behöva övervägas på nytt. Låt museets organi-
sation fatta beslut om nästa steg.
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 Kom överens om villkor för överlåtelse med den nya ägaren och   
 överlåt äganderätten.

Vid byte eller försäljning krävs att parterna kommer överens om villkor. 
Även vid gåva måste vissa villkor avtalas, exempelvis vem som ansvarar 
för transport eller leverans, det konserveringsarbete eller den nedpack-
ning som krävs, försäkringar, kostnader, tidsram och andra praktiska 
 frågor. Detta bör fastställas skriftligt, precis som överlåtelse av ägande-
rätten där det anges att museet har överfört ägandet till mottagaren. 

Arkivera museets underskrivna exemplar och registrera Placering av 
dokument om det behöver hittas i framtiden.

 Ordna så att objekten hämtas eller levereras tillsammans med   
 relevanta originaldokument.

För att ordna med transport av objekt gå till Utlämning av objekt och 
 sedan till Kontroll av placering och förflyttning, och återvänd sedan till 
denna process för att avsluta registrering av avyttringen. 

En ny ägare bör få kopior av all ickekonfidentiell information som finns 
om objekten, men bör även få alla relevanta originaldokument som hän-
visar till objektens historia, till exempel manualer, relaterad korrespon-
dens och konserveringsrapporter. 

Avlägsna inte museets numrering från objekt, då det är en del av 
 objektens historia.

REGISTRERA AVYTTRINGEN

 Registrera information om avyttringsprocessen.

Följande bör ingå: 

Information om avyttring
• Avyttring – referensnummer.
• Datum när avyttringen gjordes – Avyttring – datum (använd en 

standardterminologikälla). 
• Metod som användes vid avyttringen – Avyttring – metod (använd 

standardterminologi) 
• Avyttring – syfte (använd en standardterminologikälla). 
• Person som godkänt avyttringen – Avyttring godkänd av (använd 

standardformat för namn).
 – Datum för godkännandet – Avyttring – datum för    

 godkännande (använd ett standardformat).
• Underskrift från den person som har det övergripande ansvaret  

att besluta om avyttring. 



Deaccession och avyttring | 7

• Restriktioner som tillämpats vid avyttringen – Avyttring – villkor. 
• Övrig information – Avyttring – kommentar inklusive hänvisning  

till formellt avyttringsbeslut från museets organisation (mötesdatum 
och punkt i protokoll).

Om de avyttrade objekten tillhörde den accederade samlingen bör 
 museet avgöra tidpunkten när de formellt upphörde att vara det, till 
 exempel när äganderätten övergick till någon annan. Registrera: 
• Deaccessionsdatum (använd ett standardformat). 

Om de avyttrade objekten har överförts till någon annan: 
• Namn och kontaktuppgifter till mottagaren av det avyttrade objektet: 
 – Avyttring – mottagare av objekt (använd standardformat för namn). 
 – Adress.
• Det nya numret på objektet i mottagarens samling, om det är relevant 

– Avyttring – nytt objektnummer.

Om de avyttrade objekten sålts, registrera följande: 
• För enskilda objekt – Avyttringspris. 
• För en objektgrupp – Avyttringspris – grupp.

 Uppdatera accessionsförteckningen vid behov.

Om de avyttrade objekten tillhör den accederade samlingen markera 
detta i museets accessionsförteckning så att det står tydligt att objekten 
deaccederats.

 Uppdatera katalogposten om detta inte redan gjorts.

Om information rörande avyttringsprocessen inte registrerats i relevanta 
katalogposter för de avyttrade objekten, uppdatera dem nu. Gå till Kata-
logisering.

 Uppdatera listan eller mappen för avyttrade objekt, vid behov.

Om museets system inte är digitalt och en separat förteckning över 
avyttrade objekt upprätthålls, bör den uppdateras. Notera Placering av 
dokument för denna lista i relevanta katalogposter.
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RÅDGIVNING

Kommentar 1: Destruera objekt
Destruera enbart objekt under exceptionella omständigheter, som till 
exempel: 

• Om ett objekt utgör ett allvarligt hot för bevarandet av andra objekt i 
samlingen, vilket varken kan åtgärdas genom behandling eller genom 
isolering från andra objekt. 

• Om ett objekt utgör allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för personal, 
volontärer eller allmänhet och detta inte kan åtgärdas på ett 
acceptabelt sätt. 

• Om ett objekts brutits ned eller skadats så mycket att det inte kan 
repareras inom rimliga gränser och ingen del av det eller ett prov har 
något känt användningsområde. 

• Om ingen annan organisation eller person visar intresse för objektet 
efter annonsering och om objektet inte går att sälja. 

• Vissa kategorier av insamlat massmaterial från arkeologiskt eller 
naturhistoriskt fältarbete kan destrueras om materialet analyserats 
färdigt och publicerats, samt att all relevant information har arkiverats. 
Vid behov kan ett tillräckligt och representativt prov behållas för 
framtida forskning. Kontrollera om det finns särskilda regler för 
arkeologiskt material.

Objekt som identifierats som en fara bör destrueras enligt gällande 
 lagstiftning och regelverk.
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Deaccession och avyttring

Deaccedera objekt

Kontrollera möjliga 
informationskällor om objekten

Förslag att avyttra 
utvalda objekt i linje 
med godkänd policy.

Ja utlånaren 
går att kontakta

 Arkivera

Är det självklart vem som äger 
objekten?

Ägs de av en utlånare som museet 
vet vem det är?

Ägs de utan tvivel av museet?

Förhindrar några omständigheter 
avyttring?

Finns de några etiska 
frågeställningar?

Godkänner museets organisation 
avyttringen?

Välj en metod för avyttringen och 
begär godkännande

Behåll och referera till 
godkännande

Fortsätt med avyttringen

Kan avyttringen fortsätta

  Ja

  Ja

Nej

Nej

Nej

Avyttringsmapp

Erhåll råd om 
avyttringen

Avyttringsärende

Godkännande 
för avyttring

Råd

Avsluta processen

Fortsätt till nästa sida

Behåll och 
arkivera

Behåll och 
arkivera

Baserad 
på

Ja

Ja, med de 
kan inte 

kontaktas

?

?

?

?

?

?

?

  Ja Ja

  Ja Ja

  Ja Ja

  Ja Ja

Nej

Nej

Inlån



10 | Deaccession och avyttring

Registrera

Utlämning av objekt

Gå tillbaka till museets 
organisation för att få ett 

beslut om att avyttra på ett 
annat sätt eller att avsluta 

processen

Ska objekt destrueras?

Finns en lämplig mottagare?

Sök upp tänkbara mottagare 
direkt eller annonsera avyttringen 

på lämpligt sätt

 Kom överens om eventuella 
villkor med den nya ägaren och 

överför äganderätten

Ordna med hämtning eller 
leverans av objekt tillsammans 

med relevanta dokument

Registrera information om 
avyttringsprocessen

Uppdatera museets accessions- 
information, efter behov

Uppdatera relevanta katalogposter 
om detta inte redan gjorts

Uppdatera museets lista eller mapp 
över avyttrade objekt, efter behov

Kommunicera processen proaktivt 
med intressegrupper och publik

Fortsättning från 
Deaccedera objekt

Registrera avyttringen

Utlämning av objekt

Utlämning av objekt

Katalogisering

Kontroll av placering 
och förflyttning

Återvänd 
från

Arkivera

Signera, 
skicka  

och arkivera

 Lägg till  
och arkivera

Skicka och 
arkivera 

exemplar

Korrespondens 
eller annonser som 
beskriver de objekt 
som erbjuds

Skriftlig överföring 
av äganderätt och 
eventuella andra 
villkor

Information om 
avyttring

Lista över 
avyttade objekt.

Dokument  
som hör till objekten

Avyttra objekt

Gå till och  
återvänd från

Gå till och  
återvänd från

Gå till

Gå till

?

?

✉

✉

✎

✎

  Ja

  Ja

Nej

Nej


