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Samlingsöversyn

DEFINITION
Att hantera och dokumentera alla formella bedömningar av museets 
samlingar som utförts enligt en fastslagen metod. 

OMFATTNING
Omfattningen av sådan översyn kan variera från ett fåtal objekt till hela 
samlingen. De kan genomföras internt eller inom ett nätverk av museer, 
ibland med hjälp av lokala intressenter eller ämnesspecialister. 

Översynen utgör ofta det första steget i rationalisering av samlingar, 
vilket kan leda till Deaccession och avyttring av objekt. Men det finns ock-
så många andra anledningar att göra en översyn av samlingarna. Dessa 
kan vara att förstå betydelsen av de samlingar som finns, hitta möjlighe-
ter att utveckla samlingar som används för lite, att få nya insikter om vad 
användarna tycker är intressant med objekten och planering för framtida 
forskning, användning och samlingsvård. 

Det finns publicerade metoder för olika typer av översyn av samlingar 
och det kan vara bra att basera museets egna genomgångar på någon 
av dessa. Vanligtvis bedöms objekt efter ett antal kriterier, till exempel 
betydelse och betygsätts på en fastställd skala, till exempel lokalt bety-
delsefull, nationellt betydelsefull, internationellt betydelsefull eller 1, 2, 
3. Oavsett vilken metod som används, kan denna process vara till hjälp 
för att samla resultatet på ett systematiskt sätt och koppla ihop det med 
relevanta katalogposter. 

När samlingarna gås igenom systematiskt kan översynen ibland 
kombineras med andra processer som Granskning, Tillståndskontroll och 
teknisk bedömning eller Reproduktion.

STANDARDEN
Museet ska ha en policy för hur översynen ska genomföras och i vilket 
syfte. Den kan utgöra en del av en övergripande policy för utveckling 
av samlingarna där förvärv och avyttring ingår, speciellt om målet med 
översynen är att få ett bättre grepp om samlingarnas styrkor och svag-
heter. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när 
policyn formuleras: 



2 | Samlingsöversyn

• Varför utför museet översyn av samlingarna? 
• Vilka juridiska och etiska regler kommer museet att ta hänsyn till?  

Som till exempel Icoms etiska regler. 
• Vilka delar av samlingen bör prioriteras vid översynen? 
• Vem har rätt att genomföra samlingsöversyn? 
• Finns den kompetens som behövs internt, eller behöver extern 

expertis anlitas? 
• Finns det möjlighet att delta i större projekt, till exempel regional  

eller ämnesspecifik översyn? 
• Hur ska resultaten av översynen rapporteras och tas om hand? 
• Hur ska resultaten av översynen göras tillgängliga för andra?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som 
ska följas vid samlingsöversyn. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en 
bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen 
arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå: 

Varför är detta viktigt?

Det finns ingen anledning att 
registrera betydelsen för ett objekt 
som “3” om ingen vet vad det står 
för.

Det går att ta reda på när ett objekt 
genomgått en översyn av någon 
med specialistkunskap.

Det är tydligt vilken betygsättning 
som hör till vilka objekt.

I objektposterna går det att se om 
objektet genomgått en översyn och 
var relevant information finns.

Översyn kan berika museets 
 strategiska planering.

Miniminivå 

En skriftlig plan skapas och 
 arkiveras för varje översyn. Planen 
innehåller den metod som ska 
följas, bedömningskriterierna och 
det system för betygssättning som 
ska användas.

Datum för varje objektbedömning 
och person som ansvarar för betyg-
sättningen registreras.

Relevanta nummer för varje objekt 
eller objektgrupp som bedöms, 
registreras.

Nya bedömningar som görs vid 
översynen läggs till i katalogen.

Resultaten från översyn av sam-
lingarna analyseras och lämplig 
uppföljning föreslås.
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FÖRSLAG PÅ ARBETSRUTIN

Planering av samlingsöversyn

 Ange målsättning.

Att ha ett tydligt syfte med översynen som stämmer överens med muse-
ets vidare strategiska målsättning är ett viktigt första steg. Se Kommentar 
1 för tänkbara målsättningar som kan vara relevanta för museet.

 Bestäm vilka samlingar som ska ses över.

Det förekommer att alla samlingar på ett museum ses över och rationali-
serats, men det är vanligare att fokusera på vissa delar av en samling, till 
exempel: 

• Efter ämne eller geografisk plats. 
• En samlingstyp som inte används så ofta. 
• Temat för en kommande utställning.

Det finns vissa delar av samlingarna som det kan vara önskvärt att gå  
igenom på gruppnivå och andra som kräver en översyn objekt för 
 objekt. I många genomgångar av samlingar kombineras båda nivåerna, 
 beroende på vilka frågor som ställs och tillgängliga resurser. 

 Identifiera vilka som ska involveras.

Översyn av samlingar genomförs oftast bäst av en grupp personer med 
bred kompetens och expertis samt från olika samlingsområden, ämnes-
områden och besökarperspektiv.

 Välj eller utveckla en metod.

Att följa en bestämd metod för översyn av samlingar innebär att det finns 
en logisk process för beslutsfattande med tydliga kriterier. 

Det finns flera publicerade metoder för översyn av samlingar. Dessa 
kan användas som utgångspunkt och vägledning för museets planerade 
översyn om fokus ligger på någon av dessa frågor: 

• Samlingarnas betydelse. 
• Samlingsförvaltning och vård. 
• Användning av samlingar och användarnas engagemang.

Varje metod följer ungefär samma modell för bedömning mot en upp-
sättning kriterier där resultaten registreras i tabellform.
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 Skapa en plan för samlingsöversynen.

Planen ska hänvisa till målsättningar och inkludera: 

• Beskrivning av vilka samlingar som ska ses över. 
• Frågeställningar som översynen syftar till att besvara. 
• Metoden som ska användas. 
• Resurser som krävs för att genomföra översynen. 
• Tidsramen för översynen. 
• Hur resultat och slutsatser ska gås igenom.

Dokumentera en översyn

 Registrera information om översynen.

Registrera följande information om själva översynsprocessen: 

Information om identifiering av objekt
• Nummer på de objekt som ska ses över, inklusive tillfälliga nummer – 

Objektnummer.

Information om samlingsöversyn
• Ett referensnummer för översynen – Samlingsöversyn – 

referensnummer och eventuell titel på den – Samlingsöversyn – titel.
• Anledningen till översynen – Samlingsöversyn – syfte (använd en 

standardterminologikälla). 
• Typ av översyn som genomförs – Typ av samlingsöversyn (använd en 

standardterminologikälla). 
• Den metod som används för översynen – Samlingsöversyn – metod 

(använd en standardterminologikälla). 
• Den person som ansvarar för översynen – Samlingsöversyn – 

ansvarig (använd standardformat för namn). 
• Person som godkänt översynen – Samlingsöversyn godkänd av 

(använd standardformat för namn).
 – Datum för godkännandet – Samlingsöversyn – datum för   

 godkännande (använd ett standardformat).
• Datum när översynen började – Samlingsöversyn – startdatum 

(använd ett standardformat). 
• Datum när översynen avslutades – Samlingsöversyn – slutdatum 

(använd ett standardformat). 
• Status för översynen – Samlingsöversyn – status (använd en 

standardterminologikälla).
 – Samlingsöversyn – datum för status (använd ett standardformat).
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• Annan relevant information om översynen av samlingarna – 
Samlingsöversyn – kommentar till exempel budget för projekt kring 
översyn eller bakgrundsinformation.

Beroende på hur länge översynen ska pågå kan projektstatus behöva 
uppdateras på angivna ställen under projektets gång: 
• Ny status – Samlingsöversyn – status (använd en 

standardterminologikälla).
 – Datum för ny status – Samlingsöversyn – datum för status 
  (använd ett standardformat).

 Registrera resultatet för översyn av varje objekt.

Använd kriterierna i den valda metoden och registrera resultaten av över-
synen för varje objekt eller grupp av objekt: 

Information om identifiering av objekt
• De objekt resultatet hänvisar till – Objektnummer.

Information om samlingsöversyn av objekt
• Referensnummer för samlingsöversyn – Samlingsöversyn – 

referensnummer. 
• Kriterier för samlingsöversyn – Samlingsöversyn – kriterier (använd 

standardterminologi). 
• Bedömningen av objekt efter dessa kriterier – Samlingsöversyn – 

resultat (använd en standardterminologikälla).
 – Datum för resultat – Samlingsöversyn – datum för resultat 
  (använd ett standardformat).

Registrera nya restriktioner för användning av objekt som tillkommit 
som ett resultat av översynen, som till exempel “får inte lånas ut”, “bara 
tillgänglig för personal” eller “inte tillgänglig för utomstående forskare”: 

Information om användning
• Vilken typ av restriktioner det gäller – Användning – restriktion 

(använd en standardterminologikälla).
 – Datum när restriktioner gäller – Användning – datum för restriktion  

 (använd ett standardformat). 
 – Övrig information om restriktionerna – Användning – kommentar  

 om restriktion.
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Analysera översyn och åtgärder

 Analysera resultaten av översynen.

Med hjälp av de objekt som gåtts igenom och de frågeställningar som 
skulle besvaras, gå igenom den insamlade informationen och rekommen-
dera åtgärder, antingen för grupper av objekt eller för individuella objekt. 

Registrera följande för varje objekt som gåtts igenom: 

Information om identifiering av objekt
• De objekt resultatet hänvisar till – Objektnummer.

Information om samlingsöversyn av objekt
• Rekommenderad åtgärd – Samlingsöversyn – åtgärd (använd en 

standardterminologikälla).

 Använd lämpliga Spectrumprocesser baserat på     
 rekommenderade åtgärder.

Resultatet från översynen kan resultera i rekommendationer för objekt, 
som till exempel:

• Om ett lån ska konverteras till en gåva, gå till Förvärv och accession. 
• Om ett objekt ska värderas på nytt, gå till Ekonomisk värdering. 
• Om ett objekt ska användas på ett nytt sätt eller om ny kunskap om 

objektet tillkommit, till exempel efter utställning eller forskning, gå till 
Användning av samlingar. 

• För att lägga till ny kunskap om ett objekt, gå till Katalogisering. 
• Om ett inlån ska återlämnas, gå till Inlån. 
• Om det gäller avyttring enligt museets policy, gå till Deaccession och 

avyttring.

RÅDGIVNING

Kommentar 1: Potentiell målsättning med 
samlingsöversyn

Syftet med en översyn kan inkludera att: 
• Förbättra kunskapen om en del av samlingarna. 
• Välja ut objekt för en ny utställning eller visning. 
• Förstå vilken betydelse samlingarna har för museet, regionalt, lokalt 

och internationellt. 
• Utveckla kompetens och expertis hos personal, volontärer och externa 

experter genom en bättre förståelse av samlingarna. 
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• Få kunskap om behoven av förvaring och vård för samlingarna. 
• Förändra ett föråldrat och osystematiskt sätt att se på insamling och 

som har resulterat i ett behov av att besluta om vissa objekt verkligen 
ska behållas i samlingarna. 

• Maximera kunskapen om samlingarna och expertisen hos personal, 
volontärer eller experter.

Fördelarna som kan komma ut av en översyn är: 
• Att hitta luckor i samlingarna. 
• Förbättrad marknadsföring av samlingarna internt och externt, vilket 

kan leda till ökad forskning om och användning av samlingarna. 
• Ett objekts betydelse mäts i dess potential att bidra till lärande, 

besökarintresse och antikvariska värde. 
• Prioriteringar av vård för vissa delar av samlingen. 
• Identifiering av objekt som kan bilda delar av en rekvisitasamling. 
• Avyttring av objekt från samlingarna, till exempel genom 

återanvändning i rekvisitasamlingar, överlåtelse till andra 
organisationer, destruktion eller försäljning.
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Registrera

Registrera

Registrera

Registrera

Samlingsöversyn

Planering av samlingsöversyn

Dokumentera översyn

Formulera mål för och 
omfattningen av översynen

Välj och definiera metoden för 
översynen

Skapa museets plan för 
samlingsöversyn

Registrera information om 
översynen

Genomför översyn och övervaka 
hur det går

Registrera resultatet från 
översynen av varje objekt

Uppdatera informationen om den 
avslutade översynen

Policy för 
samlingsöversyn

Plan för 
samlingsöversyn

Information om 
samlingsöversyn
Information om 
identifiering av objekt

Information om 
samlingsöversyn

Information om 
samlingsöversyn

Information om 
identifiering av objekt 
Information om 
samlingsöversyn av 
objekt
Information om 
användning

Fortsätt till nästa sida

Behåll och 
arkivera

Baserad på

✎

✎

✎

✎
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Analysera resultaten av översynen

Registrera åtgärder för varje objekt 
som genomgått en översyn

 Använd lämplig process baserat 
på rekommenderade åtgärder

Fortsättning från 
Registrera en översyn

Analys av 
samlingsöversyn

Analysera en översyn och åtgärder

Information om 
identifiering av objekt
Information om 
samlingsöversyn av 
objekt

[Länkad process]*

 * Annan Spectrumprocess som 
behövs för fortsatta åtgärder

Behåll och 
arkivera

Gå till

Registrera ✎


