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Beståndsinventering

DEFINITION
Att se till att museet har den grundläggande information som behövs för 
att kunna redogöra för alla objekt som museet ansvarar för och hantera 
eftersläpande arbete om det uppstår. 

OMFATTNING
Den här processen används för att kontrollera att den grundinformation 
som behövs för att redogöra för alla objekt som museet ansvarar för 
finns. Om museet har uppnått miniminivån i de andra primära proces-
serna är det bara att jobba på. Om de andra processerna utförs korrekt 
innebär det att inventeringsinformationen upprätthålls. Om så inte är 
fallet kan denna process användas för att hantera eftersläpande arbete.

Även om en del museer kommer att behöva göra tillägg i listan nedan 
för att kunna skilja på stora mängder av liknande objekt, behövs följande 
grundläggande inventeringsinformation för varje objekt eller objekt-
grupp: 

• Ett unikt objektnummer. Av numret bör det framgå om objektet ingår 
i den accederade samlingen, är inlånat eller till exempel är rekvisita – 
Objektnummer. 

• En benämning på objektet – Benämning på objekt. 
• Antalet objekt om det gäller en grupp – Antal objekt . 
• En kort beskrivning eller bild – Kort beskrivning. 
• Den nuvarande placeringen – Nuvarande placering. 
• Information om vem som äger objektet om museet inte gör det – 

Nuvarande ägare och om museet äger objektet, information om var 
det kommer ifrån. 

• En kommentar om vem som registrerat informationen och när det 
gjordes – Registrerat av och Registrering – datum.

Det blir ofta tydligt när olika objekt borde grupperas tillsammans. Ett 
exempel kan vara ett skåp med en insektssamling som förvärvats och 
accederats som en helhet. I samband med beståndsinventering kan hela 
skåpet inventeras som en helhet och antalet insekter i varje låda noteras. 
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Processen för Beståndsinventering handlar om att kunna lista alla 
 objekt om och när det behövs. Om samlingen har dokumenteras nog-
grant från början finns informationen i accessionsförteckningar, katalog-
poster,  ankomstblanketter, låneblanketter och annan dokumentation. 
 Informationen kanske aldrig kommer att samlas i en enda lista, men det 
ska kunna göras utan större svårighet. 

Om samlingarna inte har dokumenterats ordentligt och denna infor-
mation saknas, även för grupper av objekt där den borde finnas, läs råd-
givningen nedan och skapa en policy och en arbetsrutin som är anpassad 
för det egna museet. Museets organisation bör inrikta sig på att uppnå 
miniminivån för processen inom en fastställd tidsperiod och göra allt som 
går för att det ska genomföras. 

Det här är en av de primära processerna i Spectrum.

STANDARDEN
Museet ska ha en policy för hur inventeringsinformationen för alla ob-
jekt som museet ansvarar för upprätthålls. Policyn kan antingen vara ett 
fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande sam-
lingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor 
övervägas när policyn formuleras: 

• Var finns den grundläggande inventeringsinformationen i museets 
system? 

• Uppfyller systemet för numrering den miniminivå som krävs för denna 
process? 

• Hur säkerställer museet att informationen hålls uppdaterad? 
• Hur kommer inventeringsinformationen att granskas? 
• Om miniminivån inte uppnås, hur kan detta åstadkommas inom de 

kommande fem åren? 
• Vad gör museets organisation för att underlätta detta?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver antingen hur 
den befintliga inventeringsinformationen ska hållas uppdaterad eller hur 
det eftersläpande arbetet ska hanteras. 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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Varför är detta viktigt?

Det uppstår inget nytt eftersläpan-
de arbete med objekt som saknar 
grundinformation.

Det går att redogöra för alla objekt 
som museet ansvar för, inklusive de 
egna samlingarna, inlånande objekt 
och objekt som tillfälligt befinner 
sig på museet. 

På en hylla med flera liknande 
 objekt går det går att identifiera 
precis det objekt som eftersöks.

Det går snabbt att skapa invente-
ringsinformation över en låda med 
många olika exemplar av insekter 
eller en låda som innehåller många 
krukskärvor. 

I stora drag går det att ta reda på 
vad varje objekt är, till exempel en 
kruka, ett vykort eller en låda med 
fjärilar, även om det inte har katalo-
giserats i detalj.

Det går att hitta objekt när de 
behövs. 

Det går att skapa en korrekt lista 
över objekten på en viss plats om 
det behövs för en granskning eller 
ett försäkringsärende. 

Det går att kontakta ägaren till 
objekt som ska återlämnas. 

Det finns inga objekt som saknar 
ägare eller där äganderätten är 
oklar.

Det går att fatta lämpliga beslut om 
användning av objekt.

Museets organisation kan nå mini-
minivån för ansvarsskyldighet för 
alla objekt som museet ansvarar för. 

Miniminivå 

Museet har uppnått miniminivån 
för alla andra primära processer. 

Vid behov går det att genom 
olika informationskällor skapa 
en komplett lista över alla objekt 
eller objektgrupper som museet 
ansvarar för. 

Varje objekt eller objektgrupp har 
ett unikt nummer som på ett säkert 
sätt hålls ihop med det och gör så 
att information kan kopplas till det 
fysiska objektet. 

Om ett unikt nummer består av 
 flera objekt eller ett objekt med 
 flera delar så registreras antalet 
objekt eller delar.

Varje objekt (eller objektgrupp) har 
en registrerad benämning och en 
kort beskrivning eller bild. 

Museet vet den aktuella placering-
en för varje objekt (eller objekt-
grupp) och när det senast sågs där.

Museet vet vem som äger varje 
objekt (eller objektgrupp) som 
museet har ansvaret för, samt även 
hur objektet hamnat på museet, till 
exempel om det är förvärvat eller 
inlånat. 

Om det finns mer än en typ av 
samling, till exempel accederade 
objekt och rekvisitasamlingar, finns 
det information om vilken samling 
ett objekt tillhör. 

Om kraven ovan ännu inte uppfyllts 
finns det en ändamålsenlig plan för 
att göra detta inom en bestämd 
tidsperiod.
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FÖRSLAG PÅ ARBETSRUTIN

Ha de primära processerna på plats

 Kontrollera att museet uppnår Spectrums standard för de övriga 
 åtta primära processerna.

Kontrollera först att miniminivån uppnås för de följande primära  
processerna: 
• Inkommande objekt
• Förvärv och accession
• Kontroll av placering och förflyttning
• Katalogisering
• Utlämning av objekt
• Inlån
• Utlån
• Planering av dokumentation

 Uppnår museet Spectrums standard i de andra primära processerna?

Om ja, gå till nästa steg nedan. Om nej, börja från början av den här pro-
cessen tills grunderna finns på plats. Om detta inte görs finns det inget 
sätt att hålla museets grundläggande inventeringsinformation uppda-
terad när objekt kommer in, lämnas ut eller flyttas inom museet, oavsett 
anledning. Ingen plan finns heller för att hantera eftersläpande arbete.

Kontrollera att grundinformationen finns

 Finns det grundinformation för varje objekt eller objektgrupp?

Även om en del museer kan behöva mer detaljerad information internt, 
utgörs grundinformationen för varje objekt eller grupp av objekt av: 

• Ett unikt objektnummer. Av numret bör det framgå om objektet ingår 
i den accederade samlingen, är inlånat eller till exempel är rekvisita – 
Objektnummer. 

• En benämning på objektet – Benämning på objekt. 
• Antalet objekt om det gäller en grupp – Antal objekt. 
• En kort beskrivning eller bild – Kort beskrivning. 
• Den nuvarande placeringen – Nuvarande placering. 
• Information om vem som äger objektet om museet inte gör det – 

Nuvarande ägare och om museet äger objektet, information om var 
det kommer ifrån. 

• En kommentar om vem som registrerat informationen och när det 
gjordes – Registrerat av och Registrering – datum.
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Denna information finns troligen fördelad mellan olika typer av doku-
mentation, till exempel ankomstblanketter, accessionsförteckning, kata-
logposter eller kort. Om ett digitalt samlingsförvaltnigssystem används 
bör grundinformation om de flesta objekt registreras där, men nyinkom-
na objekt eller kortsiktiga lån kanske bara finns registrerade på pappers-
blanketter. Denna information behöver bara sammanställas för specifika 
syften, exempelvis vid en granskning.

Om museet alltid uppnått miniminivån för de andra primära processer-
na bör grundinformation finnas för alla objekt som museet ansvarar för. 
Om så inte är fallet kommer det att finnas eftersläpande arbete i någon 
form.

Om det är osäkert hur korrekt eller fullständig den befintliga informa-
tionen är, kan ett slumpmässigt urval av samlingarna granskas för att be-
döma hur stort problemet är. Se processen för Granskning för rådgivning.

 Upprätta en plan för att hantera eftersläpande arbete med   
 inventeringsinformation.

Om det finns ett betydande antal objekt som saknar dokumentation eller 
om placeringsinformationen inte har uppdaterats på ett tillräckligt sätt, 
bör förmodligen en genomgång göras där objekt eller grupper av objekt 
i museet listas rum för rum och hylla för hylla, enligt nedanstående steg. 
Upprätta först en plan över hur detta ska genomföras på ett systematiskt 
sätt.

Gå till och återvänd från Planering av dokumentation.

Gör en beståndsinventering

 Gå runt till de platser som ska gås igenom och gör en lista över alla  
 objekt eller grupper av objekt.

Utgå från listan över placeringar inom museet. Om miniminivån för pro-
cessen Kontroll av placering och förflyttning uppnåtts, finns det redan en 
lista över alla placeringar. Om den inte finns, bör den upprättas nu. Num-
ret eller benämningen bör vara så detaljerat att vilket objekt som helst 
exakt kan lokaliseras. Den kan beskrivas hierarkiskt, till exempel byggnad/
rum/låda. Mer detaljerade beskrivningar kan behövas för mindre objekt, 
till exempel fossiler i en låda.

Gå systematiskt igenom varje placering som behöver inventeras.  
Registrera följande information om varje objekt eller objektgrupp: 

• Objektets nummer om det finns – Objektnummer (använd ett 
standardformat).

• Antalet objekt om det gäller en grupp av objekt – Antal objekt.
• Benämning på objektet – Benämning på objekt (använd en 

standardterminologikälla).
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• Kort beskrivning (eller ta ett foto) – Kort beskrivning.
• Var objektet för närvarande finns placerat – Nuvarande placering. 

Detta bör vara ett Placering – referensnamn/nummer.
• Den som registrerat och när det gjordes – Registrerat av och 

Registrering – datum (använd standardformat).

En del objekt måste troligen registreras som massmaterial. När detta bör 
göras är vanligtvis en fråga om sunt förnuft. Ett exempel kan vara ett skåp 
med en insektssamling som förvärvats och accederats som en helhet. I 
samband med beståndsinventering kan hela skåpet inventeras som en 
helhet och antalet insekter i varje låda noteras. Andra exempel kan vara 
lådor med krukskärvor eller album med fotografier.

 Har objektet en märkning eller en märklapp med ett nummer?

Om ett objekt är märkt med ett accessionsnummer direkt på objektet 
eller på en vidhängande märklapp, skapa en post med detta nummer. 
Om det inte finns någon märkning eller märklapp med nummer, tilldela 
objektet ett tillfälligt identifikationsnummer. Detta kan vara en enkel 
nummerserie, till exempel med T som prefix, men bör inte riskeras att 
blandas ihop med andra numreringssystem som använts inom museet. 
Använd en temporär metod, till exempel en hängetikett för att fästa 
numret på objektet.

 Skapa eller uppdatera katalogposter för objekt som har    
 accessionsnummer.

Om objektet är märkt med accessionsnummer är det troligt att numret 
finns dokumenterat någonstans i museets system, även om det enbart 
är i en accessionsförteckning. Uppdatera befintliga katalogposter med 
information om objektet i synnerhet dess placering eller skapa en ny 
katalogpost om den inte finns.

Kontrollera avvikelser

 Försök identifiera objekt som fått tillfälliga nummer.

Gå systematiskt igenom befintlig information för de objekt som fått tillfäl-
liga nummer och sök efter eventuella överensstämmelser. Detta kommer 
förmodligen att ta mycket längre tid än de tidigare stegen för att lista de 
fysiska objekten. Tänkbara källor kan vara:

• Accessionsinformation. 
• Blanketter för ägaröverlåtelse. 
• Katalogposter. 
• Korrespondens. 
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• Ankomstinformation. 
• Utställningskataloger. 
• Anteckningar från fältinsamling/undersökning. 
• Ekonomisk information. 
• Indexeringar. 
• Märklappar. 
• Låneavtal. 
• Rapporter och mötesanteckningar. 
• Tidskrifter och andra publikationer. 
• Tidningsurklipp. 
• Forskningsanteckningar. 
• Personalens hågkomster. 

En del museer tycker att det är mer effektivt att överföra information från 
analoga källor till ett mer sökbart digitalt format, vilket tar tid och innebär 
en del arbete inledningsvis, men som kan göra att objekt och information 
kan jämföras snabbare när det väl är gjort.

 Märk eller sätt märklapp på alla objekt som identifierats på detta   
 sätt med rätt nummer.

Om ett objekt med ett tillfälligt nummer kan paras ihop med befintlig 
information för ett accederat objekt, avlägsna det temporära numret och 
märk objektet med korrekt accessionsnummer, enligt museets rutiner för 
märkning. 

 Uppdatera eller lägg till grundinformation, inklusive placering.

Skapa eller uppdatera poster för nyidentifierade objekt, på samma sätt 
som för de objekt som redan var märkta med accessionsnummer. 

Att lösa kvarstående problem

 Bestäm hur oidentifierade objekt ska hanteras.

När alla rimliga vägar utforskats kan det finnas oidentifierade objekt kvar 
som förmodligen aldrig accederats. Enligt museets policy behöver beslut 
fattas om de ska accederas eller avyttras. Om de ska accederas kan för-
värvssättet anges som “icke-accederat objekt funnet i magasin”. 
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Beståndsinventering

Att ha de primära processerna på plats

Kontrollera att museet uppnår 
Spectrumstandarden i de andra 

åtta primära processerna*

 For varje placering (till exempel 
rum eller hylla) som ska inventeras, 
lista alla objekt eller objektgrupper

Upprätthåll grundinformation 
genom andra processer

Planering av 
dokumentation

Förbättra dessa processer 
först

 *De andra åtta primära processerna är:

• Inkommande objekt
• Förvärv och accession
• Kontroll av placering och förflyttning
• Katalogisering
• Utlämning av objekt
• Inlån 
• Utlån 
• Planering av dokumentation

  ** Grundinformationen för varje objekt 
eller objektgrupp är:

• Objeknummer
• Benämning
• Antal objekt (om det gäller en grupp)
• Kort beskrivning (eller bild)
• Nuvarande placering
• Nuvarande ägare (om det inte är 

museet) 
• Den som registrerat och reg.datum.

Uppnår museet standarden för de  
andra åtta primära processerna?

Har museet grundinformation** 
för varje objekt eller objektgrupp?

Nej

Nej

Kontrollera att grundinformationen finns

Gör en beståndsinventering

Grundinformation**

Gå till och  
återvänd från

Forsätt på nästa sida

Registrera

?

?

✎

 Ja

 Ja
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Lösa kvarstående problem

Fäst en lapp på objektet med ett 
unikt tillfälligt nummer

 Kontrollera all befintlig 
dokumentation för att försöka 

identifiera objektet

Märk eller fäst en märklapp på 
objektet med sitt nummer

Uppdatera eller lägg till 
grundinformation, inklusive 

placering

 Upprätthåll grundinformationen 
genom de andra processerna

Besäm hur oidentifierade objekt 
ska hanteras

Har objektet identifieras?

Har objektet ett nummer markerat 
på sig eller på en lapp?

Samlingsöversyn

Fortsättning från Gör 
en beståndsinventering

Gå till

Kontrollera avvikelser

  Ja

Nej

  Ja

Nej
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