
1Inventarkontroll

PR
IM

A
R

Y PRO
C

ED
U

R
E

Inventarkontroll

Definisjon
Sørge for at museet har den grunnleggende informasjonen som er nødvendig for å 
kunne redegjøre for alle objektene museet forvalter, og for å håndtere etterslep om 
det skulle oppstå.

Omfang
Denne prosedyren kan brukes til å kontrollere at museet har den grunnleggende 
informasjonen som er nødvendig for å kunne redegjøre for alle objektene 
det forvalter. Hvis museet alltid har oppfylt minstekravene for de andre 
primærprosedyrene, er det bare å fortsette det gode arbeidet. Hvis de andre 
prosedyrene utføres korrekt, vil inventarinformasjonen også være korrekt og 
oppdatert. Hvis ikke, kan denne prosedyren benyttes for å håndtere etterslepet.

Noen museer må kanskje føye informasjon til listen nedenfor for å kunne 
skille klart mellom store mengder av liknende objekter. Den grunnleggende 
inventarinformasjonen for hvert objekt eller gruppe av objekter, er som følgende:

 • Et unikt objektnummer. Av nummeret bør det klart gå frem om objektet tilhører 
den aksesjonerte samlingen til museet, er et lån eller for eksempel en rekvisitt 
– Objektnummer.

 • En betegnelse – Betegnelse.

 • Antall hvis det er en gruppe av objekter – Antall objekter.

 • En kort beskrivelse eller et bilde – Kort beskrivelse.

 • Den nåværende plasseringen til objektet – Nåværende plassering.

 • Informasjon om hvem som eier objektet, dersom det ikke er museet selv – 
Nåværende eier, og informasjon om hvor objektet kom fra, dersom museet er 
eier.

 • En merknad om hvem som registrerte denne informasjonen og når – 
Registrator og Registreringsdato.

Det vil oftest gi seg selv når det er fornuftig å gruppere objekter sammen. Et 
eksempel kan være et skap med insekteksemplarer som er ervervet sammen. I 
forbindelse med inventarkontrollen er det ofte fornuftig å registrere hele skapet 
som ett objekt og notere hvor mange insekteksemplarer det er i hver skuff.
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Prosedyren for inventarkontroll setter museet i stand til å liste opp alle objekter det 
har ansvar for, ved behov. Hvis samlingen er godt dokumentert fra begynnelsen av, 
vil informasjonen ligge spredt i aksesjonsregistre, katalogposter, mottaksskjemaer, 
låneskjemar og annen dokumentasjon. Informasjonen har kanskje aldri blitt samlet 
i én liste, men det skal la seg gjøre uten for store vansker.

Hvis samlingen ikke er godt dokumentert og minstekravene ikke er oppfylt, bør 
veiledningen nedenfor leses nøye. Museet bør deretter utarbeide en egen policy 
og tilpassete arbeidsrutiner. Det er et mål å oppfylle minstekravene for denne 
prosedyren innenfor en gitt tidsperiode og gjøre det som er nødvendig for at å 
lykkes.

Dette er en av primærprosedyrene i Spectrum. 

Standarden
Museet skal ha en policy for hvordan inventarinformasjonen skal holdes oppdatert 
for alle objektene museet forvalter. Dette kan enten være ett enkelt dokument eller 
del av en større policy for hele samlingsforvaltningen. Policyen bør uansett svare 
på følgende spørsmål:

 • Hvor i dokumentasjonssystemet ligger den grunnleggende 
inventarinformasjonen?

 • Oppfyller nummereringssystemet til museet minstekravene for denne 
prosedyren?

 • Hvordan skal museet sikre at informasjonen holdes oppdatert?

 • Hvordan skal inventarinformasjonen kontrolleres?

 • Hvis minstekravene ikke oppfylles, hvordan skal dette oppnås i løpet av de 
neste fem årene?

 • Hva må museet gjøre for at dette skal skje?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som forklarer enten hvordan den 
eksisterende inventarinformasjonen skal holdes oppdatert eller hvordan etterslep 
skal håndteres. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt utgangspunkt. Men 
uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?

Museet har møter minstekravet for alle 
de andre primærprosedyrene.

Det oppstår ikke nytt etterslep av 
objekter som mangler grunnleggende 
informasjon.

Ved behov skal det gå an å fremskaffe 
en komplett liste over alle objekter 
eller grupper av objekter museet 
forvalter ut fra informasjonen i 
de forskjellige delene av museets 
dokumentasjonssystem.

Museet kan redegjøre for alle objektene 
det forvalter, inkludert egne samlinger, 
lånte objekter og objekter som 
midlertidig befinner seg i museets 
forvaring.
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Minstekrav Hvorfor er dette viktig?

Hvert objekt, eller gruppe av objekter, 
har et unikt identifiserende nummer 
som er koblet til det fysiske objektet det 
representerer.

Det er mulig å identifisere et bestemt 
objekt i en skuff med mange lignende 
objekter.

Hvis et unikt nummer er knyttet til en 
gruppe av objekter, eller ett objekt med 
flere deler, registreres antall individuelle 
deler.

Det går raskt å lage en 
inventaroppføring over en skuff med 
mange insekteksemplarer eller en eske 
med mange potteskår.

Hvert objekt eller gruppe av objekter, 
har en betegnelse og en kort 
beskrivelse eller bilde.

Det går an å si noe om hva hvert 
objekt er, for eksempel postkort eller 
en samling med sommerfugler, selv 
om objektet ikke har blitt detaljert 
katalogisert enda.

Museet kjenner den nåværende 
plasseringen for hvert objekt, eller 
gruppe av objekter, og når plasseringen 
ble registrert.

Det går an å finne objekter ved behov. 

Museet kan ved behov fremskaffe 
en nøyaktig liste over objekter som 
befinner seg på en gitt plassering, for 
eksempel i forbindelse med en revisjon 
eller en forsikringssak.

Museet vet hvem som eier alle objekter 
eller grupper av objekter det forvalter, 
og hvordan det kom til museet, for 
eksempel om det er ervervet eller lånt.

Museet kan kontakte eierne av objekter 
som skal returneres. 

Museet har ingen objekter uten kjent 
eierskap eller der eierskapet er uklart.

Hvis museet har flere typer samlinger, 
for eksempel aksesjonerte samlinger 
og rekvisitasamlinger, er det tydelig 
hvilken av samlingene et objekt tilhører.

Museet kan ta riktig avgjørelse når det 
gjelder bruken av objekter.

Dersom museet ikke møter kravene 
ovenfor, er det en plan for hvordan det 
skal rettes i løpet av en gitt tidsperiode.

Museet kan møte minstekravene til å 
redegjøre for alle objektene museet 
forvalter.

Forslag til arbeidsrutine

Sørg for at de andre primærprosedyrene er på plass

Sjekk om museet møter Spectrumstandarden for de andre åtte 
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primærprosedyrene.

Kontroller først om museet møter minstekravene i de følgende primærprosedyrene:

 • Mottak av objekter

 • Ervervelse og aksesjon

 • Plassering, flytting og transport

 • Katalogisering

 • Utlevering av objekter

 • Innlån

 • Utlån

 • Dokumentasjonsplanlegging

Møter museet Spectrumstandarden for alle de andre primær-
prosedyrene?

Hvis ja, gå til neste trinn nedenfor. Hvis ikke, vent med denne prosedyren inntil 
minstekravet i de andre prosedyrene er på plass. Uten dette finnes det ingen måte 
å holde den grunnleggende inventarinformasjonen oppdatert på når objekter 
kommer til museet, transporteres fra museet eller flyttes i museet, og det foreligger 
heller ingen plan for å håndtere etterslep.

Kontrollere at den grunnleggende informasjonen 
finnes

Har museet den grunnleggende informasjonen for hvert objekt eller 
gruppe av objekter?

Som nevnt vil noen museer trenge mer detaljert informasjon, men den 
grunnleggende dokumentasjonen av de enkelte objektene, eller gruppene av 
objekter, er som følger:

 • Et unikt objektnummer. Av nummeret bør det klart gå frem om objektet tilhører 
den aksesjonerte samlingen til museet, er et lån eller for eksempel en rekvisitt 
– Objektnummer.

 • En betegnelse – Betegnelse.

 • Antall objekter hvis det er en gruppe – Antall objekter.

 • En kort beskrivelse eller et bilde – Kort beskrivelse.

 • Den nåværende plasseringen til objektet – Nåværende plassering.

 • Informasjon om hvem som eier objektet, dersom dette ikke er museet selv 
– Nåværende eier, og informasjon om hvor objektet kom fra hvis museet er 
eieren.

 • En merknad om hvem som registrerte  informasjonen og når – Registrator og 
Registreringsdato.
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Denne informasjonen finnes mest sannsynlig fordelt i flere typer dokumenter, 
for eksempel mottaksskjemaer, aksesjonsregistre, katalogposter eller kort. Hvis 
museet benytter et digitalt samlingsforvaltningssystem, skal den grunnleggende 
informasjonen om de objektene finnes der. Men det er også mulig at museet har 
papirskjemaer for objekter som akkurat har ankommet eller for kortsiktige lån. 
Denne informasjonen trengs bare å settes sammen i en enkelt liste ved spesielle 
anledninger, som for eksempel en revisjon.

Hvis museet alltid møter minstekravene for primærprosedyrene i Spectrum, vil den 
grunnleggende informasjonen for alle objektene museet forvalter være oppdatert. 
Hvis ikke, vil det være etterslep i en eller annen form.

Hvis det er usikkert hvor nøyaktig og fullstendig den eksisterende informasjonen 
er, kan det utføres en vurdering av en tilfeldig del av samlingen for å få en oversikt 
over tilstanden. Se prosedyren Revisjon for nærmere beskrivelse.

Lag en plan for hvordan etterslep med inventarinformasjonen skal 
håndteres.

Hvis et større antall objekter ikke er dokumentert, eller hvis 
plasseringsinformasjonen ikke har blitt oppdatert, kan det være lurt å starte med å 
liste opp alle objektene eller grupper av objekter i museets forvaring, rom for rom, 
hylle for hylle. Følg trinnene som anbefalt nedenfor. Lag først en plan for hvordan 
dette skal gjøres på en systematisk måte.

Gå til og returner fra Dokumentasjonsplanlegging.

Lage en inventaroversikt

Gå rundt til alle plasseringene det skal lages inventar for, og lag en 
liste over alle objekter eller grupper av objekter som er plassert der.

Ta utgangspunkt i registerert over steder/plasseringer i museet. Hvis museet 
møter minstekravene i prosedyren Plassering, flytting og transport, foreligger det 
en liste over alle plasseringene. Hvis ikke, bør den opprettes nå. Nummeret eller 
navnet bør være så detaljert at ethvert objekt kan lokaliseres presist. Dette kan 
gjøres hierarkisk, for eksempel bygning, rom, hylle. Mer detaljert informasjon kan 
være nødvendig for mindre objekter, for eksempel fossiler i en skuff.

Gå systematisk gjennom hvert enkelt sted som skal inventariseres, registrer 
følgende informasjon for hvert objekt eller gruppe av objekter:

 • Objektets nummer, om det finnes – Objektnummer (bruk standardformat).

 • Antall objekter hvis det er en gruppe – Antall objekter.

 • Betegnelse – Betegnelse (bruk standard terminologi).

 • En kort beskrivelse eller et bilde – Kort beskrivelse.

 • Den nåværende plasseringen – Nåværende plassering. Dette bør være en 
Plasseringsreferanse (navn/nummer).

 • Hvem som utfører registreringen og registreringsdatoen – Registrator og 
Registreringsdato (bruk standardformat).
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Det kan være nødvendig å registrere noen objekter som en gruppe. Bruk sunn 
fornuft for å avgjøre når. Et eksempel kan være et skap med insekteksemplarer 
som er ervervet samlet. I forbindelse med inventarkontrollen er det ofte fornuftig å 
registrere hele skapet som ett objekt og notere hvor mange insekteksemplarer det 
er i hver skuff. Andre eksempler kan være esker med potteskår eller fotoalbum.

Er objektet merket med et nummer eller har det en merkelapp festet 
til seg?

Hvis objektet er merket med aksesjonsnummer, opprettes en post med dette 
nummeret. Hvis objektet ikke er merket med noe nummer, gis det et midlertidig 
identifikasjonsnummer. Til dette kan det brukes en enkel nummerserie med et 
prefiks, for eksempel M for midlertidig. Sørg for at det ikke er mulig å forveklse 
dette nummersystemet med andre nummersystemer i museet. Fest nummeret 
midlertidig til objektet.

Opprett eller oppdater postene for objekter som har aksesjonsnum-
mer.

Hvis et objekt har fått tildelt et aksesjonsnummer, er det trolig allerede registrert 
i museets system, selv om det bare er i aksesjonsregisteret. For disse objektene 
kan eksisterende katalogposter oppdateres, og særlig med plasseringsinformasjon. 
Hvis objektene ikke finnes i museets registre må det lages nye katalogposter til 
dem.

Kontrollere avvik

Prøv å identifisere objekter som har fått midlertidige numre.

Gå systematisk gjennom eksisterende dokumentasjon, og let etter objekter som 
matcher dem som nå er merket med midlertidige numre. Dette trinnet vil mest 
sannsynlig ta mye lengre tid enn det forrige trinnet med å liste opp objektene. 
Mulige informasjonskilder kan være:

 • Aksesjonsinformasjon.

 • Skjema for eierskifte.

 • Katalogposter.

 • Korrespondanser.

 • Mottaksskjemaer.

 • Utstillingskataloger.

 • Kommentarer for feltinnsamlinger.

 • Finansiell informasjon.

 • Registre.

 • Etiketter.
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 • Lånedokumenter.

 • Rapporter og møtereferat.

 • Magasiner og andre publikasjoner.

 • Utklipp fra aviser.

 • Forskningsnotater.

 • Personalets hukommelse.

Det er mest effektivt å overføre all informasjonen til et digitalt søkbart format. Det 
tar tid innledningsvis, men når det først er gjort, går det gjerne raskere å knytte 
objektene til informasjon som allerede ligger i systemet.

Merk alle objekter som kan identifiseres på denne måten med riktig 
nummer.

Hvis et objekt med en midlertidig merkelapp kan knyttes til en eksisterende 
post for et aksesjonert objekt, erstattes den midlertidige merkingen med korrekt 
aksesjonsnummer i henhold til museets retningslinjer for merking av objekter.

Oppdater eller legg til grunnleggende informasjon, inkludert plasser-
ing.

Lag eller oppdater poster for objektene som nettopp er identifisert, på samme 
måte som for objektene som allerede var merket med aksesjonsnummer.

Løse gjenværende problemer

Avgjør hvordan uidentifiserte objekter skal håndteres.

Etter at alle tilgjengelige informasjonskilder er gjennomgått, vil det fremdeles 
kunne være objekter som ikke har blitt identifisert. Disse har mest sannsynlig 
aldri blitt aksesjonert. I tråd med museets policy må det tas stilling til om de 
skal aksesjoneres eller avhendes. Hvis museet velger å aksesjonere objekter, 
registreres ervervelsesmetoden som for eksempel «Funnet uten identifikasjon i 
museets magasin».
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Inventarkontroll

Sørge for at de andre primærprosedyrene er på plass

Sjekk om museet møter 
Spectrum-standarden for de 

andre åtte primærprosedyrene.*

 Gå rundt til alle plasseringene 
det skal lages inventar for, og lag 

en liste over alle objekter eller 
grupper av objekter.

Vedlikehold grunnleggende 
informasjon gjennom andre 

prosedyrer.

Dokumentasjons-
planlegging

Sørg for å møte kravene i 
primærprosedyrene.

 *De andre åtte primærporsedyrene er:

• Mottak av objekter
• Ervervelse og aksesjon
• Plassering, flytting og transport
• Katalogisering
• Utlevering av objekter
• Innlån 
• Utlån
• Dokumentasjonsplanlegging

  **Grunnleggende informasjon for hvert 
objekt eller gruppe av objekter, er som 
følger:

• Objektnummer
• Betegnelse
• Antall objekter (hvis en gruppe eller 

et komplekst objekt)
• Kort beskrivelse (eller bilde)
• Nåværende plassering
• Nåværende eier (dersom det ikke er 

museet) 
• Registrator og Registreringsdato

Møter museet Spectrum-
standarden for alle de andre 

primærprosedyrene?

Har museet den grunnleggende 
informasjonen** for hvert objekt 

eller gruppe av objekter?

?

?

 Ja

 Ja

 Nei

 Nei

Kontrollere at den grunnleggende 
informasjonen finnes

Lag en inventaroversikt

Grunnleggende 
informasjon**

Gå til og  
returner fra

Registrer
�

Fortsetter på neste side
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Kontrollere avvik

Løse gjenværende problemer

Merk objektene med et unikt, 
midlertidig nummer.

 Prøv å identifisere objekter som 
har fått midlertidige numre.

Merk alle objekter som kan 
identifiseres med riktig nummer.

Oppdater eller legg til 
grunnleggende informasjon, 

inkludert plassering.

Vedlikehold grunnleggende 
informasjon gjennom andre 

prosedyrer.

Avgjør hvordan uidentifiserte 
objekter skal håndteres.

Er objektet identifisert?

Er objektet merket med et 
nummer eller har det en 
merkelapp festet til seg?

 Ja

 Ja

 Nei

 Nei

Samlingsvurdering Gå til

Fortsetter fra  
Lag en inventaroversikt


