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Reproduktion

DEFINITION
Att hantera och registrera skapande av bilder eller andra typer av repro
duktioner av objekt, inklusive digitala kopior.

OMFATTNING
Processen stödjer hanteringen genom att länka information om repro
duktioner till de originalobjekt som avbildats. Nya reproduktioner är 
 oftast digitala, till exempel fotografier, inskannade objekt, inklusive 
3Davbildningar och digitaliseringar av audiovisuella inspelningar. Proces
sen kan även användas för fotografiska utskrifter, negativ och diabilder 
samt för 3Davbildningar och modeller. 

Det finns många olika anledningar till varför museet vill göra reproduk
tioner av objekt. Där ingår att göra kopior av fysiskt känsliga objekt för 
bevarandeändamål, att ta fotografier för att dokumentera objektens till
stånd eller för identifiering i händelse av skada eller förlust, för att hjälpa 
forskare eller för aktiviteter som riktar sig mot allmänheten. Den tänkta 
användningen avgör vilken kvalitet som är lämplig för reproduktionen. 
Ibland är det önskvärt med flera versioner som hämtats från samma origi
nal: till exempel mycket stora högupplösta masterkopior och arbetskopi
or som redigeras för användning på webben. 

I denna process ingår inte användning av reproduktioner, till exempel 
publicering av bilder. Det ingår i stället i processen för Användning av 
samlingar och även i Hantering av rättigheter. 

Denna process är inte heller tänkt för objekt som bara finns i digital 
form som originalkonstverk eller muntligt historieberättande som sam
lats in i digital form. Dessa bör hanteras på samma sätt som fysiska objekt 
i samlingarna. 

STANDARDEN
Museet ska ha en policy för reproduktion av objekt som museet har an
svaret för. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra 
en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett 
vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras: 
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• Vilka reproduktioner görs normalt i samband med andra processer? 
• Vilka standarder ska följas för olika typer av tänkt användning, till 

exempel filformat och upplösning? 
• Hur ska reproduktioner namnges och numreras, inklusive digitala  

filer och arbetskopior av masterkopior? 
• Var förvarar museet reproduktioner, inklusive digitala filer? 
• Hur säkerhetskopieras digitala reproduktioner med jämna mellanrum? 
• Hur säkerställs att alla som kan göra reproduktioner av museets objekt 

är medvetna om och följer policyn för hantering av rättigheter?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som 
ska följas när reproduktioner görs. 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?

Museet utsätts inte för risker utöver 
den accepterade nivån i policyn.

Varje reproduktion kan  identifieras 
och kopplas till relevant 
 information. 

En masterkopia ersätts inte av en 
redigerad arbetskopia av misstag.

Det är lätt att hitta reproduktioner 
vid behov. 

Museet samlar inte på sig mängder 
av odokumenterade bilder.

I katalogposter för objekt går det 
att se vilka reproduktioner som 
finns. 

Det är enkelt att hitta information 
om objekt som har avbildats i en 
reproduktion, till exempel för en 
bildtext.

Villkoren i avtal med frilansfotogra
fer är klarlagda. 

Bilder där museet inte har upphovs
rätt licensieras inte till någon annan 
av misstag.

Miniminivå 

Alla nya reproduktioner görs enligt 
museets policy för hantering av 
rättigheter.

Varje reproduktion har ett unikt 
reproduktionsnummer, vilket även 
gäller arbetskopior av masterkopior.

Varje reproduktion har någon form 
av katalogpost där reproduktions
nummer och förvaringsplats finns 
registrerade.

Information om reproduktioner och 
originalobjekt länkas via reproduk
tionsnummer och objektnummer.

Det finns tydliga hänvisningar i 
reproduktionsinformationen till de 
immateriella rättigheter som gäller 
reproduktioner, men som inte gäller 
för originalobjekt.
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FÖRSLAG PÅ ARBETSRUTIN

Begäran om reproduktion

 Klargör huvudsyftet med förfrågan.

Behov av att göra reproduktioner uppstår ofta under andra Spectrum
processer. Klargör det huvudsakliga syftet med begäran, då museets 
 policy för reproduktioner kan påverka typen av reproduktion och de 
tekniska specifikationerna för reproduktionen.

 Kontrollera att begäran ligger i linje med museets policy för 
 hantering av rättigheter.

Följ processen för hantering av rättigheter och kontrollera att repro
duktion av objektet följer policyn för hantering av rättigheter och gå till 
Hantering av rättigheter.

 Skicka den information som behövs till den som ska utföra    
 reproduktionen.

Förse den person eller organisation som utför reproduktionen med 
 följande information om varje objekt: 

• Objektnummer. 
• Kort beskrivning av objektet. 
• Objektets storlek och vid behov, hur reproduktionen kommer  

att se ut, till exempel öppen bok. 
• Hanteringskrav för objektet. 
• Förvaringskrav för objektet. 
• Typ, storlek och antal reproduktioner som behövs (till exempel  

digital fil, svartvit kopia, modell i skala).
• Önskat perspektiv, till exempel del av ett objekt eller närbild. 
• Objektets placering. 
• Kontaktperson på museet. 
• Datum när arbetet ska vara klart.

 Behöver objekt flyttas?

Om objektet måste flyttas från sin basplacering för att kunna reproduce
ras, gå till Kontroll av placering och förflyttning.

 Gör reproduktionen.
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Dokumentera reproduktionsresultatet

 Registrera information om reproduktionen.

Registrera följande information. Reproduktionen hanteras som en  
annan typ av objekt i samlingarna:

Information om identifiering av objekt
• Objektnummer för de objekt som avbildats i reproduktionen.

Information om reproduktion
• Reproduktion – nummer eller annan unik identifiering, till 

exempel digitalt filnamn enligt ett system som angivits i 
reproduktionsprocessen. 

• Datum när reproduktionen gjordes. Reproduktion – datum (använd 
ett standardformat). 

• Namn och kontaktuppgifter till den som begärt reproduktionen: 
 – Reproduktion begärd av (använd standardformat för namn). 
 – Adress.
• Namn och kontaktuppgifter till den som utfört reproduktionen: 
 – Reproduktion utförd av (använd standardformat för namn). 
 – Adress.
• Anledningen till reproduktionen – Reproduktion – syfte (använd en 

standardterminologikälla). 
• Typ av reproduktion, till exempel digital bild eller analogt fotografi – 

Typ av reproduktion (använd en standardterminologikälla). 
• Format för reproduktionen (analogt format eller digitalt filformat till 

exempel 35 mm eller JPEG) – Reproduktion – format (använd en 
standardterminologikälla). 

• Reproduktionens status bland andra kopior, till exempel 
masterkopia eller arbetskopia – Reproduktion – status (använd en 
standardterminologikälla). 

• Beskrivning av reproduktionen. Vilken del av objektet som 
reproducerats och annat som visas i reproduktionen – Reproduktion 
– beskrivning. 

• Var reproduktionen finns arkiverad, fysiskt eller på fil – Reproduktion 
– nuvarande placering (använd en standardterminologikälla).

Information om rättigheter
Registrera information om upphovs eller publiceringsrätt. Dessa rättig
heter är kopplade till reproduktionen och inte till det objekt som avbildas.
• Ett referensnummer för den rättighet som beskrivs – Rättighet – 

referensnummer. 
• Rättighetstyp – Typ av rättighet (använd en standardterminologi

källa). 
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• Rättighetsinnehavarnas namn och kontaktuppgifter. Det kan finnas 
fler än en: 

 – Rättighetsinnehavare eller Rättighetsinnehavare –    
 kontaktperson (använd standardformat för namn). 

 – Adress.
• Datum när rättigheten börjar gälla – Rättighet – startdatum (använd 

ett standardformat). 
• Datum när rättigheten slutar gälla – Rättighet – slutdatum (använd 

ett standardformat). 
• Hänvisning till dokumentation som hör ihop med rättigheten inklusive 

licenser och tillstånd från och till museet – Rättighet – kommentar. 
• Var all arkiverad information finns så att den kan hittas i framtiden – 

Placering av dokument.
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Skicka och 
arkivera

Registrera

Reproduktion
Begära reproduktioner

Dokumentera reproduktionsresultatet

Klargör huvudsyftet med begäran

 Kontrollera att begäran ligger 
i linje med museets policy för 

rättigheter

Skicka den information som 
behövs till den som utför 

reproduktionen

Gör reproduktionen

 Registrera information om 
reproduktionen

Ligger förfrågan i linje med 
museets policy?

Behöver objekten flyttas?

[Länkad process]*

Policy för reproduktion

Gå inte vidare

Hantering av 
rättigheter

Kontroll av placering 
och förflyttning

[Länkad process]

Bägäran om reproduktion

 * Annan Spectrumprocess som 
initierade reproduktionen.

Baserad på

Gå till och 
återvänd från

Återvänd till

Återvänd från

Lämplig information, 
till exempel uppgifter 
om objektet, typ av 
reproduktion som 
behövs och tidsplan

Information om 
reproduktion
Information om 
identifiering av objekt
Information om 
rättigheter

Gå till

?

?

✉

✎

  Ja Ja

  Ja Ja

Nej

Nej


