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Statens museer för världskultur
Hållbarhetspolicy

Statens museer för världskultur (Världskulturmuseerna) förvaltar en stor del av det statliga 

internationella kulturarvet i Sverige. Myndighetens instruktion från regeringen är att visa och 

levandegöra kulturer i världen, med utgångspunkt i de samlingar som myndigheten förvaltar. 

I uppdraget ingår att dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor, deras 

möten och variation, historiskt, i dagens samhälle, nationellt och internationellt. Uppdraget 

tolkas i myndighetens vision som att hela verksamheten ska arbeta för att göra världen 

större, mänskligare och mer inkluderande 

Världskulturmuseerna ska arbeta aktivt för att bedriva en verksamhet som i sig själv är 

hållbar och samtidigt bidrar till en hållbar omvärld. Inom sitt verksamhetsområde ska 

Världskulturmuseerna vara ledande genom sina bidrag till genomförandet av Agenda 2030 

och dess tre dimensioner av hållbar utveckling. Särskild fokus läggs vid mål 111, mål 122, mål 

163 och mål 174.  Verksamhetens utförande ska ligga i linje med de nationella 

miljökvalitetsmålen och bidra till uppfyllandet av Generationsmålet.  

Världskulturmuseerna ska ständigt arbeta för att förbättra sin hållbarhetsprestanda. 

Världskulturmuseernas betydande påverkan ligger i avfall, energi, upphandling/inköp, 

transporter och i kunskapsförmedling genom publika aktiviteter.  

De centrala hållbarhetsaspekter som särskilt ska vägas in i myndighetens processer är därför, 

resurs- och materialhantering som leder till minimala avfallsmängder, optimering av 

energiförbrukning, långsiktigt perspektiv och krav på miljömässigt och socialt 

ansvarstagande vid samarbeten, inköp och upphandling samt medvetna och ansvarsfulla val 

av transportmedel. Därutöver ska Världskulturmuseerna förvalta möjligheten att ha en 

positiv inverkan på hållbar utveckling genom att bygga, bevara och förmedla kunskap om 

människan och hennes livsvillkor globalt, historiskt och samtida.  

1  Mål 11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. 
22 Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 
3 Mål 16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till 
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på 
alla nivåer 
4 17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap 
mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för 
att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer,17.17 
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom 
det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras 
finansieringsstrategier 


