
1Dokumentasjonsplanlegging

PR
IM

A
R

Y PRO
C

ED
U

R
E

Dokumentasjons-
planlegging

Definisjon
En kontinuerlig forbedring av dokumentasjonssystemet og informasjonen det 
inneholder.

Omfang
Denne prosedyren er mer generell enn mange av de andre. Den fokuserer på 
å planlegge og håndtere ulike dokumentasjonsprosjekter. Det betyr å definere 
målsetninger, utarbeide planer, overvåke fremdriften og tak tak i problemer som 
dukker opp underveis.

Hvis museet ikke møter minstekravene i prosedyren Inventarkontroll, bør det 
prioriteres først.

Det er ikke alle dokumentasjonsprosjekter som er tilbakevirkende i den forstand 
at de handler om informasjon som skulle ha blitt registrert dengang objektene 
ble ervervet. Katalogisering er for eksempel et pågående prosjekt som aldri kan 
avsluttes. Oppgaven blir enklere om den deles i mindre prosjekter, i stedet for å bli 
håndtert som ett stort etterslep.

Planlegging av forbedringer i dokumentasjonen bør være en del av museets 
langsiktige utviklingsarbeid. Som et eksempel kan oppgaven med å publisere 
bilder av utstilte objekter på Internett, føre til et prosjekt for å oppdatere 
informasjon om opphavsretten. Eller en planlagt utstilling kan lede til undersøkelser 
som kan bidra til økt kvaliteten på dokumentassjonen av objektene. Som med all 
virksomhetsplanlegging innebærer avslutningen av et dokumentasjonsprosjekt en 
gjennomgang av de opprinnelige målsettingene. Det kan føre til at man må lage en 
ny plan.

Dette er en av primærprosedyrene i Spectrum.

Standarden
Museet skal ha en policy for dokumentasjon av samlingene. Dette bør ideelt 
sett være en del av et rammeverk for samlingene i stort – et utfyllende sett med 
policydokumenter, planer og prosedyrer som gir informasjon om forvaltning, 
utvikling, tilgjengelighet og bevaring av samlingene. Policyen bør uansett svare på 
følgende spørsmål:
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 • Hvilke ulike deler består informasjonssystemet for samlingene av, for eksempel 
aksesjonsregister, skjemaer, mapper, datasystemer?

 • Hvilke etiske forpliktelser og andre standarder ønsker museet å oppfylle, 
og hvordan skal dette gjøres, for eksempel Museets formål, ICOMs 
museumsetiske retningslinjer og Spectrum?

 • Hvilke lover og regler gjelder for samlingsinformasjonen og hvordan skal de 
overholdes, for eksempel på felter som personvern og informasjonsfrihet?

 • Hvordan skal systemet vedlikeholdes slik at informasjonen er oppdatert, trygg 
og sikkerhetskopiert, samt dekker museets og brukernes behov?

 • Hvilke prioriteringer gjøres for å forbedre dokuumentasjonen av samlingene, og 
hvordan oppnå det?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges 
når dokumentasjonsprosjekter planlegges og gjennomføres. Spectrums foreslåtte 
prosedyre er et godt utgangspunkt. Men uansett hvordan det gjøres, skal museets 
prosedyre oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?

Vurder samlingsinformasjonen som 
allerede er på plass, og avgjør hva 
som skal forbedres i tråd med museets 
prioriteringer.

Det brukes ikke tid på oppgaver som 
kan være interessante, men som 
ikke bidrar til museets overordnede 
prioriteringer.

Museet har en skriftlig 
dokumentasjonsplan med spesifikke 
målsettinger og realistiske tidsrammer. 
Det tilstrekkelige ressurser i museet til 
å gjennomføre planen.

Etterslep deles opp i håndterbare 
prosjekter som er i tråd med museets 
overordnede målsettinger. 

I Storbritannia er dette et krav for at 
museer skal akkrediteres.

Det gjøres regelmessige vurderinger av 
fremdriften.

Museet kan glede seg over målbare 
framskritt. 

Museet kan ta tak i problemer som 
oppstår og som kan føre til at planen 
ikke lar seg realisere.

Forslag til arbeidsrutine

Gå gjennom museets eksisterende 
samlingsinformasjon

Vurder hvorvidt eksisterende samlingsinformasjonen dekker beho-
vene.



3Dokumentasjonsplanlegging

Dersom museet ikke møter kravene til Inventarkontroll, bør det være første 
prioritet i dokumentasjonsplanen og baseres på trinnene i den prosedyren.

Andre prosedyrer kan også kreve dokumentasjonsplanlegging. Eksempelvis kan 
en Samlingsvurdering eller Revisjon avsløre hull i dokumentasjonen, eller det kan 
dukke opp behov for Rettighetshåndtering når museet planlegger å publisere 
digitaliserte bilder på nett.

Kontroller om samlingsinformasjonen er søkbar og utfyllende nok til å støtte 
prioriteringene i museets policy- og planer. Hvis ikke, hvilke forbedringer er det 
behov for? Hvordan vil museet prioritere disse? Er det enkle grep som kan gi gode 
resultater på kort sikt?

Skrive en dokumentasjonsplan

Skriv dokumentasjonsplanen.

Lag en skriftlig dokumentasjonsplan, med utgangspunkt i vurderinger som er gjort, 
for å gjøre de forbedringene museet ønsker å prioritere innen en gitt periode. Her 
bør følgende beskrives:

 • Målene museet ønsker å oppnå, med henvisninger til relevante standarder 
som skal følges for å sikre kvaliteten, eksempelvis terminologressurser og 
bildespesifikasjoner.

 • Tiltak museet skal sette i verk for å oppnå målene, for eksempel ta bilder av 
objektene, bruke standard terminologi for å beskrive objekter eller undersøke 
rettigheter til samlingen.

 • Ressurser, for eksempel personale og tidsbruk.

 • Målbare resultater basert på konkrete målsettinger.

 • Milepæler for å vurdere fremdriften underveis.

Fremfor alt bør det være mulig å nå måplene innenfor den tidsrammen og med 
de ressursene som er tilgjengelige. Hvis det urealistisk, bør museet omprioritere 
og lage en ny plan. Husk på at når minstekravene i prosedyren Inventarkontroll er 
oppnådd, må museet selv gjøre sine prioriteringer. Dokumentasjonsplanen er et 
verktøy for å nå prioriterte mål, ikke et mål i seg selv.

Registrer Dokumentplasseringen for denne planen, slik at den lett kan gjenfinnes i 
fremtiden.

Realisere dokumentasjonsplanen

Få planen godkjent.

Sørg for at det er støtte for planen i museets styre og ledelse, slik at det blir tildelt 
nødvendige ressurser for å gjennomføre planen.

Gjennomfør planen.
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Hvis dokumentasjonsplanen innebærer håndtering av etterslep med 
inventardokumentasjonen, gå tilbake til Inventarkontroll.

Hvis planen involverer andre prosedyrer, gå til disse etter behov.

Vurder framgangen regelmessig i forhold til milepælene i planen.

Vurder framgangen regelmessig i forhold til milepælene i planen. Juster planen ved 
behov og få endringene godkjent.

Fullfør arbeidet og vurder planen.

Vurder plan og måloppnåelse, og dokumenter erfaringer ved avslutning av 
prosjektet.

Kontinuerlige forbedringer

Gjenta prosedyren.

Poenget med denne prosedyren er en kontinuerlig forbedring av 
samlingsinformasjonen, som en del av museets overordnende planarbeid. Når en 
plan er fullført og evaluert, er det tid for å tenke på neste plan.
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Dokumentasjonsplanlegging

Gå gjennom museets samlingsinformasjon

Skrive museets dokumentasjonsplan

Oppfyller samlingsinformasjonen 
museets behov?

Skriv en dokumentasjonsplan 
som inkluderer:

 • Nødvendige forbedringer
 • Prioriteringer
 • Tiltak som kan gi resultater 

raskt

Inventarkontroll eller 
annen prosedyre, 
hvor det later til å 
mangle informasjon

Policy og plan for 
samlingsutvikling

Policy og plan for 
samlingstilgang

Policy og plan for 
samlingbevaring

Policy for 
dokumentasjon av 
samlingene

Ja

 Nei

?
Ikke behov for 
forbedringer

Dokumentasjonsplan 
med mål, tiltak, 
ressurser, definerte 
målsettinger og 
milepæler

Basert på

Basert på

Basert på
Behold og  

arkiver

Basert på

Startet ved
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Få planen godkjent.

Gjennomfør planen.

Dokumentasjonsplan

Inventarkontroll eller 
andre prosedyrer 
som dekkes av 
planen

Gå til, eller gå 
tilbake til

Basert på

Revidert 
dokumentasjonsplan

Evaluer framgangen regelmessig 
i henhold til milepælene i planen.

Revider planen.

Fullfør arbeidet og evaluer 
planen.

 Gå gjennom 
samlingsinformasjonen igjen og 

gjenta prosedyren.

Er det behov for endringer i 
planen?

Kontinuerlige forbedringer

 Ja

 Nei
?

Realisere dokumentasjonsplanen

Endre og arkiver


