
Användning av samlingar | 1

Användning av samlingar

DEFINITION
Att hantera och registrera hur samlingar, inklusive bilder och andra repro
duktioner används, både av det egna museet och andra.

OMFATTNING
I processen ingår hantering av originalobjekt, men även bilder och andra 
reproduktioner. I dessa fall används även processen för Hantering av 
rättigheter. Processen kan också användas tillsammans med processen 
för Utlån för att ta till vara information om hur museets objekt används 
när de lånas ut. 

Det finns ett stort antal potentiella användningsområden. Bland dem 
ingår utställningar, publicering av bilder på webben eller i tryck, läran
desituationer, förfrågningar, forskning, att köra fungerande maskiner, att 
spela på musikinstrument, filmning och inspiration för konstnärer till nya 
verk. 

Processen är inte någon vägledning för planering av utställningar 
eller andra specifika användningsområden. Den utgör istället ett stöd 
för museet att kunna bedöma och godkänna föreslagen användning av 
samlingarna, registrera varje individuell användning och att samla in den 
information som skapas, som till exempel utställningstexter, forsknings
resultat och användargenererat innehåll. I processen ingår också kors
hänvisningar till många andra processer som förmodligen kommer att 
behöva tillämpas före, under och efter olika typer av användning. 

STANDARDEN
Museet ska ha en policy för användning av samlingar, ibland kallad policy 
för tillgängliggörande av samlingarna. Policyn bör vara kompatibel med 
policyn för bevarande av samlingarna, policyn för samlingsdokumenta
tion och policyn för samlingsutveckling. Den bör utgöra en del av muse
ets samlade ramverk för hantering av samlingar. Oavsett vilket behöver 
troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras: 
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• Vilket är museets uppdrag och mål? 
• Hur ska museet använda sina samlingar och göra dem tillgängliga  

för andra att använda, enligt uppdraget? 
• Vilka juridiska, etiska eller andra frågor måste övervägas vid förslag  

om användning av samlingarna? 
• Vem godkänner användning av samlingarna, inklusive reproduktioner? 
• Hur görs information om samlingarna tillgänglig? 
• Hur görs samlingarna fysiskt tillgängliga för forskare? 
• Om det är tillämpligt, hur hanteras förfrågningar om forskning där  

det ingår att ta prover för destruktiv analys? 
• Hur hanteras användning av material, till exempel bilder, där museet 

har upphovsrätt? 
• Kommer material där någon annan är eller kommer att bli 

upphovsrättsinnehavare att användas, även om innehavare av  
någon anledning inte kan kontaktas?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som 
ska följas när användning av samlingarna hanteras. 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 risk att objekt 
 används på ett olämpligt sätt och 
det finns en granskningshistorik om 
det uppstår problem.

Berörda intressenter kan få informa
tion om hur mycket samlingarna 
används. 

Ljuskänsliga objekt överexponeras 
inte för ljus då det finns registrerat 
hur länge de exponerats.

Användningen av objekt kan 
koordineras, speciellt inom större 
museer.

Det går att granska vilka objekt som 
en viss användare nyttjat om det 
uppstår säkerhetsfrågor i framtiden.

Utställningstexter kan återanvändas 
för att förbättra databasen över 
samlingar som finns på webben.

Miniminivå 

Det finns ett system för att ställa, 
överväga och besluta om förfråg
ningar som gäller användning av 
objekt och reproduktioner.

Varje användning av ett objekt 
eller en reproduktion noteras och 
information finns tillgänglig via 
objektnummer eller reproduktions
nummer.

Museets system förhindrar att 
objekt bokas för mer än en använd
ning åt gången.

Det finns förteckningar över 
 forskare och andra som använt 
specifika objekt.

All kunskap och innehåll som ska
pats när objekt eller reproduktioner 
använts kan läggas till i katalogen.
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FÖRSLAG PÅ ARBETSRUTIN

Utvärdera föreslagen användning av objekt eller 
reproduktioner

 Kommer objekt att lånas ut?

Om en förfrågan kommer in som rör utlån av objekt till någon annan, gå 
till Utlån.

 Skapa information om den föreslagna användningen.

För all annan användning av objekt och reproduktioner, inklusive förslag 
internt från museet, såväl som externa förfrågningar, registrera följande 
information. Det går att använda en standardblankett för registrering av 
förfrågningar. Notera Placering av dokument så att den enkelt kan hittas 
och hänvisas till.

Information om användning av samlingar
• Ett unikt referensnummer för användningen – Användning – 

referensnummer (använd ett standardformat). 
• Vid behov, en Användning – titel (till exempel utställning eller 

boktitel). 
• Typ av användning, till exempel utställning, forskning, (använd 

standardterminologi).
• Datum för användning: 
 – Om det gäller en enda dag – Användning – startdatum (använd  

 ett standardformat). 
 – Om det gäller en period, lägg till – Användning –     

 slutdatum (använd ett standardformat).
• Namn och kontaktuppgifter till den som föreslagit användning: 
 – Användare (använd standardformat för namn). 
 – Användare – kontaktperson (använd standardformat för namn). 
 – Adress.
• Person på museet som ansvarar för att hantera användningen – 

Användning – organisatör (använd standardformat för namn). 
• Plats där föreslagen användning ska ske, om utanför museet – 

Användning – plats (använd standardformat för namn). 
• Övrig information om användningen, till exempel om användning på 

webben eller i tryck i en bok eller användaren, till exempel dennes 
status – Användning – kommentar om förfrågan.
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Information om identifiering av objekt
Information om varje objekt som behövs för användningen, inklusive:
• Objektnummer.
• Kort beskrivning.

Och/eller

Information om reproduktion
Information om varje reproduktion som krävs för användningen, inklusive: 
• Reproduktion – nummer.
• Reproduktion – beskrivning.

Information om användning
• Status för användningen – Användning – status (använd en 

standardterminologikälla).
 – Datum för statusen – Användning – datum för status (använd ett  

 standardformat).

Inledningsvis kommer statusen att vara efterfrågad. Uppdatera alltef
tersom statusen ändras under processens gång. (Till exempel förfrågan, 
godkänd, konservering, fotografering)

 Utvärdera förslaget.

Inhämta godkännande av den föreslagna användningen enligt museets 
policy. Utöver generella policyöverväganden kan det finnas specifika 
risker förknippade med enskilda objekt eller reproduktioner, till exempel 
faror eller oklar upphovsrätt. Om dessa inte redan finns registrerade i 
aktuella katalogposter kan godkännandet behöva vara tillfällig och ytter
ligare undersökning och eventuella expertråd kan behöva inhämtas.

 Är den föreslagna användningen godkänd?

När ett beslut fattats, informera den person som begärt eller föreslagit 
användningen. När användningen godkänts kan det behövas en skriftlig 
överenskommelse kring användningen, till exempel undertecknat ac
cepterande av regler för forskningsplats eller tillstånd att använda repro
duktioner. Om användningen inte godkänts, ange varför. Oavsett vilket, 
notera Placering av dokument så att den enkelt kan hittas och hänvisas 
till.
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Använda reproduktioner

 Säkerställ att alla relevanta rättigheter är klargjorda och licensierade.

Om reproduktioner ska användas måste alla tillhörande rättigheter 
hanteras, både de rättigheter som tillhör andra och de som tillhör muse
et. Observera att det kan finnas rättigheter både för originalobjekt och 
för reproduktioner. Dessa rättigheter kan tillhöra olika personer och kan 
behöva hanteras separat. Gå till Hantering av rättigheter.

 Fotografera objekt vid behov.

Om alla frågor kring rättigheter har hanterats och det behövs nya foto
grafier av objekt för den föreslagna användningen, gå till Reproduktion.

 Inhämta information om objekt.

Om det behövs information om objekt som avbildats i reproduktioner, 
titta i relevanta katalogposter. Om nya bildtexter skrivs kan dessa läggas 
till i befintliga katalogposter senare i denna process.

Använda objekt

 Skapa en mapp för projektet eller aktiviteten vid behov.

Det kan exempelvis vara en projektmapp för en utställning, en forsk
ningsmapp eller en körjournal för fungerande objekt. Notera Placering 
av dokument så att den kan hittas i framtiden.

Registrera vilket steg i användningen av ett objekt, objektgrupp eller 
reproduktion befinner sig under användningsperioden:

Information om användning
• Status för användningen – Användning – status (använd en 

standardterminologikälla). 
 – Datum för statusen – Användning – datum för status (använd ett  

 standardformat).

Uppdatera allteftersom statusen ändras under processens gång (till ex
empel förfrågan, godkänd, konservering, fotografering).

 Reservera objekt under den period de ska användas.

Reservera objekt så att de finns tillgängliga när de behövs, speciellt på 
större museer där någon annan kan behöva dem under samma period.
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 Kontrollera objektens tillstånd.

För att kontrollera att objekten kan användas säkert, gå till Tillstånds
kontroll och teknisk bedömning. 

Om konserveringsarbete behövs gå till Samlingsvård och konservering.

 Flytta objekt före och efter användning.

Ordna vid behov förflyttning av objekt före och efter användning och 
uppdatera placeringsinformationen. Gå till Kontroll av placering och  
förflyttning.

Dokumentera användning av objekt eller reproduktioner

 Lägg till relevant information som tillkommit under användningen.

Detta kan inkludera: 

Information om användning
Data som kan kopplas till användningen (till exempel klimat och miljö
förhållanden, antal besökare, aktivitet på webben) registreras vid behov 
under: 
• Typ av användningsmätning (använd en standardterminologikälla). 
• Användningsmätning – värde.
• Användningsmätning – måttenhet för värde (använd en 

standardterminologikälla). 
• Användningsmätning – kvalificerare för värde (använd en 

standardterminologikälla). 
• Användningsmätning – datum (använd ett standardformat).

Textförklaringar som tagits fram för användningen:
• Text – referensnummer (använd ett standardformat). 
• Text.
• Text – målgrupp (använd en standardterminologikälla). 
• Text – författare (använd standardformat för namn). 
• Text – datum (använd ett standardformat). 
• Text – språk (använd en standardterminologikälla). 
• Text – kommentar.
• Text – syfte (använd en standardterminologikälla).

Registrera nya restriktioner för användning av objekt som tillkommit som 
ett resultat av denna användning, som till exempel får inte lånas ut, en
dast tillgänglig för personal eller inte tillgänglig för utomstående forskare:
• Vilken typ av restriktioner det gäller – Användning – restriktion  

(använd en standardterminologikälla). 
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 – Det datum då restriktion började gälla – Användning – datum för  
 restriktion (använd ett standardformat). 

• Övrig information om restriktionerna – Användning – kommentar om 
restriktion.

Information om användning av samlingar
• Användning – referensnummer (använd ett standardformat). 
• Vid behov, en Användning – titel (till exempel utställning eller 

boktitel). 
• Typ av användning , till exempel utställning, forskning, (använd 

standardterminologikälla). 
• Datum när användningen skedde: 
 – Om det gäller en enda dag – Användning – startdatum (använd ett  

 standardformat). 
 – Om det gäller en period, lägg till – Användning – slutdatum (använd  

 ett standardformat).
• Vem Användare var (använd standardformat för namn). 
• Person inom museet som ansvarar för att hantera användningen – 

Användning – organisatör (använd standardformat för namn). 
• Information om godkännande av användningen: 
 – Vem som godkänt användningen – Användning godkänd av  

 (använd standardformat för namn). 
 – När godkännandet skedde – Användning – datum för    

 godkännande (använd ett standardformat).
• Villkor för användningen – Användning – villkor. 
• Var användningen ska ske – Användning – plats (använd 

standardformat för namn). 
• Användning – resultat (använd en standardterminologikälla). 
• Övrig information om användningen – Användning – kommentar.

Om användningen innebär att information eller andra upplysningar 
 samlas in från användare kan följande läggas till i relevanta katalogposter: 

Information från användare av objekt
• Användare – referens. 
• Användare – roll (använd en standardterminologikälla). 
• Användare – personlig erfarenhet.
• Användare – personlig reaktion.
• Användares upplysning – kommentar.
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Registrera

Användning av samlingar

Utvärdera förslag om användning av objekt eller reproduktioner

Använda reproduktioner

Överväg den föreslagna 
användningen med hjälp av 

museets policy

Är den föreslagna användningen 
godkänd?

Klargör andra rättigheter och/eller 
licensera museets material

Kommer reproduktioner att 
användas?

Fotografera objekt vid behov

Hämta information om objekt från 
katalogposterna

Internt förslag eller 
extern förfrågan att 
använda objekt eller 
reproduktioner.

Utlån

Hantering av 
rättigheter

Reproduktioner

Om förfrågan 
gäller utlån gå till

Blankett för 
förslag eller förfrågan

Skriftligt 
godkännande 
eller avslag (med 
anledning)

Arkivera

Information om 
användning av 
samlingar
Information om 
identifiering av objekt
Information om 
reproduktion
Information om 
användning

Gå till och  
återvänd från

Gå till och  
återvänd från

Fortsätt till nästa sida

Baserad på

Skicka och 
arkivera

✉

✎

  Ja Ja

  Ja Ja

Nej

Nej
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Information om 
användning

Registrera steg 
i användnings 

processen

Information om 
användning av 
samlingar
Information om 
användning 
Information från 
användare av objekt

Projekt eller 
aktivitetsmappar, 
till exempel: 
utställningsmappar, 
forskningsmappar, 
körjournaler

Tillståndskontrol och 
teknisk undersökning

Kontroll av placering 
och förflyttning

 Skapa en mapp eller ett ärende 
för projektet eller aktiviteten

Reservera objekt under 
användningsperioden

Kontrollera objektens tillstånd

Planera, vid behov, för flytt 
av objekt före och efter 

användning och uppdatera 
placeringsinformationen

 Updatera relevanta projekt eller 
aktivitetsmappar med uppgifter 

om eventuell utvärdering av 
användningen

Registrera:
Information om användningen.
Nytt innehåll som kommit fram 
från användningen (till exempel 

bildtexter).
Relevant data som framkommit 

(till exempel besökssiffror, 
luxtimmar, webbaktivitet).
Användares reaktioner (till 

exempel besökare)

Fortsättning från  
Använda reproduktioner

Projekt eller 
aktivitetsmappar, till 
exempel: utställnings 
mappar, forsknings 
mappar, körjournaler

Arkivera

Använda objekt

Dokumentera användning av objekt och reproduktioner

Gå till och  
återvänd 

från

Gå till och  
återvänd 

från

Uppdatera

Registrera

✎

✎
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