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Planering av dokumentation

DEFINITION
Att förbättra museets dokumentationssystem och höja kvaliteten på den 
information som systemen innehåller som en kontinuerlig utveckling. 

OMFATTNING
Denna process är mer generell än många andra. Här ligger fokus på pla
nering och hantering av alla typer av dokumentationsprojekt. Det inne
bär att ange målsättning, skriva en plan, övervaka projektets framsteg 
och hantera alla problem som dyker upp under arbetets gång. 

Om museet ännu inte uppnått miniminivån i processen för Beståndsin-
ventering bör detta prioriteras först i planen. 

Alla dokumentationsprojekt är inte “retrospektiva”, i den meningen att 
information som borde ha skrivits ned redan när objekten förvärvades 
registreras. Katalogisering är ett exempel på en kontinuerlig process utan 
slut, men som blir enklare att hantera som åtskilda projekt, snarare än en 
stor samling eftersläpande arbete. 

Att planera kvalitetshöjning av museets dokumentation bör ske som 
en del av organisationens långsiktiga utvecklingsarbete. Som ett exem
pel kan målsättningen att lägga upp bilder av samlingen på webben leda 
till ett projekt för att förbättra den upphovsrättsinformation som krävs. 
Eller också kan en planerad utställning innebära efterforskningar som 
kan höja kvaliteten på information om objekt. Som i all annan verksam
hetsplanering innebär slutförandet av en dokumentationsplan att beho
ven bör ses över på nytt, vilket kan leda till en ny plan. 

Det här är en av de primära processerna i Spectrum.

STANDARDEN
Museet ska ha en policy, ibland kallad informationspolicy, för  samlingarna. 
I bästa fall är denna en del av det samlade ramverket kring förvaltning av 
samlingar som kan vara en uppsättning sammanhängande policydoku
ment, planer och arbetsrutiner där även utveckling,  tillgängliggörande 
och bevarande av samlingar ingår. Oavsett vilket behöver troligen 
 följande frågor övervägas när policyn formuleras: 
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Varför är detta viktigt?

Tid och resurser läggs inte på 
 sådant som kan vara intressant, 
men som inte bidrar till organisatio
nens övergripande prioriteringar.

Eftersläpande arbete delas upp 
i hanterbara projekt som går i 
linje med den mer omfattande 
 målsättningen. 

I Storbritannien är detta ett krav för 
att museer ska ackrediteras.

Museet kan glädja sig åt snabba 
resultat. 

Problem som kan få planen att 
misslyckas, upptäcks och åtgärdas.

Miniminivå 

Se över den samlingsinformation 
som redan finns och kom överens 
om vilka områden som behöver 
förbättras mot bakgrund av övriga 
prioriteringar inom samlings
förvaltningen.

Det finns en skriftlig dokumenta
tionsplan med uppställda mål, 
som kan uppnås inom en realistisk 
tidplan med de resurser som finns 
tillgängliga.

Regelbundna uppföljningar 
 genomförs för att se hur målsätt
ningarna i planen uppnås.

• Vilka olika delar består informationssystemet för samlingarna av, till 
exempel accessionsförteckningar, blanketter, mappar och datasystem? 

• Vilka etiska skyldigheter och andra standarder avser museet att följa 
och hur ska det genomföras, till exempel museets uppdrag och mål, 
Icoms etiska regler och Spectrum? 

• Vilka lagar och skyldigheter gäller för samlingsinformationen och 
hur ska museet förhålla sig till dessa, till exempel dataskydd och 
informationsfrihet? 

• Hur ska systemet upprätthållas för att hålla informationen uppdaterad, 
säker och säkerhetskopierad samtidigt som behoven hos museets och 
dess användare uppfylls? 

• Vilka prioriteringar görs för att höja kvaliteten på 
samlingsinformationen och hur ska detta uppnås?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som 
ska följas när dokumentationsprojekt planeras och 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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FÖRSLAG PÅ ARBETSRUTIN

Se över museets befintliga samlingsinformation

 Gör en översyn av den befintliga samlingsinformationen 
 så att den motsvarar museets behov.

Om museet inte uppnår kraven i processen för Beståndsinventering bör 
detta prioriteras högst i dokumentationsplanen och baseras på de steg 
som finns beskrivna i den processen.

Andra processer kan också skapa behov av dokumentationsplanering. 
En Samlingsöversyn eller en Granskning kan visa på luckor i museets infor
mation om samlingen. Eller också så framkallar en idé om att tillgänglig
göra foton på nätet ett behov av ett projekt om Hantering av rättigheter 
för att reda ut upphovsrätt.

Kontrollera museets policyer och planer för samlingsutveckling, till
gängliggörande och bevarande. Är existerande information om samling
en tillräcklig och tillräckligt sökbar för att svara upp mot prioriteringarna 
i de dokumenten. Om inte fundera över vilka förbättringar som behöver 
göras. Hur prioriteras detta? Finns det några snabba åtgärder som kan ge 
resultat på ett enkelt sätt?

Skriva museets dokumentationsplan

 Skriv en dokumentationsplan.

Skapa en skriftlig dokumentationsplan, utifrån översynen, för att hantera 
de kvalitetshöjningar som museet bör prioritera inom en angiven tids
ram. I den bör följande beskrivas: 

• Mål som ska uppnås med hänvisningar till relevanta standarder 
som används för att garantera kvalitet, till exempel scheman för 
ämnesspecifik katalogisering, terminologikällor och specifikationer för 
bilder. 

• Åtgärder som organisationen kommer att vidta för att nå målen, till 
exempel fotografering av objekt, att använda standardterminologi för 
att beskriva objekt eller utreda rättigheter för samlingarna. 

• Resurser som kommer att användas, till exempel personer och tid. 
• Mätbara resultat som bygger på de uppställda målen. 
• Milstolpar som kan användas för att granska arbetet vid angivna 

tidpunkter.

Framför allt bör målen i planen gå att uppnå inom den angivna tiden 
med de resurser som finns tillgängliga. Om det inte är realistiskt möjligt 
bör prioriteringar göras och planen skrivas om. Kom ihåg att när minimi
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nivån i processen för Beståndsinventering uppnåtts måste museet göra 
egna prioriteringar. Dokumentationsplanen är en metod för att nå de mål 
som identifierats, inte ett mål i sig.

Registrera Placering av dokument så att planen enkelt kan hittas och 
hänvisas till.

Förverkliga dokumentationsplanen

 Få planen godkänd.

Se till att det finns stöd för planen hos museets organisation och att det 
avsätts resurser för att nå målen.

 Genomför planen.

Om dokumentationsplanen innebär hantering av eftersläpande arbete 
med inventeringsinformation, återvänd till Beståndsinventering. 

Om planen berör andra processer, gå till dessa vid behov.

 Se över arbetet regelbundet, enligt de milstolpar som ställts 
 upp i planen.

Se över arbetet regelbundet, enligt de milstolpar som ställts upp i planen. 
Justera planen om det behövs, baserat på resultatet från översynen, och 
få ändringarna godkända.

 Avsluta arbetet och utvärdera planen.

Utvärdera i slutet av den tidsperiod som omfattas av planen, eller i den 
ändrade planen, hur effektiv den varit och notera de erfarenheter som 
gjorts.

Kontinuerlig förbättring

 Upprepa processen.

Syftet med denna process är att kontinuerligt kvalitetshöja samlings
informationen som en del av museets övriga verksamhetsplanering.  
När en plan utvärderats, bör museet börja tänka på nästa.
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Planering av dokumentation

Se över museets befintliga samlingsinformation

Skriva museets dokumentationsplan

Räcker informationen om 
samlingen för museets behov?

Gör en dokumentationsplan som 
innehåller:

Förbättringar som ska göras.
Prioritering för detta.

“Snabba åtgärder”‘ som ger 
värdefulla resultat med enkla 

medel

Beståndsinventering 
eller annan process 
där information verkar 
saknas

Samlingens policy och 
plan för utveckling

Samlingens policy 
och plan för 
tillgängliggörande

Samlingens policy och 
plan för bevarande

Dokumentations 
policy (eller 
informationspolicy för 
samlingen)

 Ja Inga förbättringar 
behövs

Dokumentationsplan 
med mål, aktiviteter, 
resurser, mätbara 
resultat och milstolpar

Baserad på

Startad av

Behåll och 
arkiveraBaserad på

Baserad på

Baserad på

?

Nej
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Godkänn planen

Genomför planen

Dokumentationsplan

Beståndsinventering 
eller andra processer 
som omfattas av 
planen

Gå till, eller 
återvänd från

Baserad på

Reviderad 
dokumentationsplan

Se över genomförandet 
regelbundet

Revidera planen

Avsluta arbetet och utvärdera 
planen

Se över samlingsinformationen 
igen och upprepa processen

Behöver det göras förändringar i 
planen?

Kontinuerlig förbättring

Genomför planen

Ändra  
och 

arkivera

?
  Ja

Nej


