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Introduktion

Vad är Spectrum?
Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer 
utför när de förvaltar sina samlingar. Vissa av dessa arbetsuppgifter utförs dag-
ligen, som att flytta objekt eller uppdatera information om objektets placering. 
Andra utförs då och då, som att se över och uppdatera försäkringar. Dessa arbets-
uppgifter kallas i Spectrum för processer och är 21 stycken till antalet. Råden i 
Spectrum kan användas och anpassas när museet skriver ned sina egna policyer 
och arbetsrutiner för varje process. 

Vad finns i Appendix?
I textversionen för en föreslagen arbetsrutin i Spectrumdokumentet listas infor-
mation som kan behöva registreras, till exempel Benämning, Ankomstnummer och 
Kort beskrivning. I Spectrum kallas dessa för informationsenheter. De listas i infor-
mationsgrupper, till exempel Information om identifiering av objekt. I detta appendix 
till Spectrum 5.0 listas informationsenheterna i alfabetisk ordning med tillhörande 
råd för hur dessa informationsenheter kan registreras. Informationsenheterna listas 
också i informationsgrupper. 

Är informationsenheterna desamma som för informationsfälten 
i museets samlingsförvaltningssystem?
Det beror på system. Det är inte alltid så att alla informationsenheter stämmer 
överens med de fält som finns i systemet. Det behöver heller inte vara så. Infor-
mationsenheterna ska ses som det som behöver registreras oavsett hur detta görs 
i systemet. 

Det behövs inte något digitalt samlingsförvaltningssystem för att använda 
Spectrum i praktiken. En del mindre museer klarar sig med ett helt pappers-
baserat arbetssätt. De flesta museer använder sig dock av en blandning av ett 
pappersbaserat arbetssätt, speciellt när underskrifter behövs, och någon form av 
programvara för samlingsförvaltning. Det finns ett stort antal sådana system, så 
det borde gå att hitta något som passar för varje museums behov. En jämförelse 
mellan olika system från Collection Trusts Spectrum Partners finns på: www.
collectiontrust.org.uk/software Många av dessa system är Spectrumkompatibla.

I samlingssystem som är Spectrumkompatibla finns det plats för varje informa-
tionsenhet som kan behövas för att registrera informationen i alla processer. Det 
kanske inte alltid är en komplett överenstämmelse mellan informationsenheterna 
som listas i Spectrum och informationsfälten i programvaran, men utvecklaren 
ska ha visat Collections Trust hur de hänger ihop. Ännu viktigare är att utveck-
laren kan förklara hur alla informationsenheter i Spectrum ska registreras med 
hjälp av samlingsförvaltningssystemet. Enbart de system som godkänts av Col-
lections Trust får kalla sig Spectrumkompatibla.
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Vad är en informationsenhet?
Varje informationsenhet presenteras i följande format:

Namn på informationsenhet

Definition En kort beskrivning av informationsenheten.

Registrering Grundläggande råd kring hur informationsenheten bör 
registreras.

Exempel Exempel på den information som ska registreras.  
Exemplen omfattar inte allt. De finns där för att illustrera 
vilken sorts information som kan behöva registreras.  
Ett semikolon används för att separera listan över exempel.

Använd Relationen mellan denna och andra informationsenheter 
och hur ofta den kan registreras inom en och samma post.

Informationsgrupp Informationsgruppen som informationsenheten förekom-
mer inom.  

Vad är informationsgrupper?
Informationsgrupper är en rad informationsenheter som hör ihop och som 
används för att registrera en särskild aspekt för ett objekt, en särskild process 
eller ett arbetsflöde eller annan entitet som person, organisation eller datum. De 
används särskilt av systemutvecklare.

Det finns två huvudtyper av informationsgrupper. Objektgrupper används för 
att registrera aspekter av objekten själva. Processgrupper registrerar processer som 
involverar objekt. För att ta ett exempel så registreras information om en gransk-
ning med hjälp av informationsenheter från gruppen Information om granskning. 
Information om objekten som blir granskade registreras med informationsenheter 
från gruppen Information om granskning av objekt. Informationen i varje grupp 
länkas till ett objekt via Objektnumret. 
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Informationsenheter

Kapitlet beskriver de informationsenheter som behövs i processerna. Varje 
informations enhet listas i alfabetisk ordning. Ordningsföljden blir därför 
annorlunda i den svenska översättningen. 

Accessionsdatum

Definition Det datum då ett objekt formellt förs in i samlingarna och 
registreras i accessionsförteckningen.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Administrativ enhet – namn

Definition Namn på den del av organisationen som har ansvaret för ett 
objekt och som upprätthåller dokumentationen om det.

Registrering Använd en term eller en kod. Använd stora bokstäver för 
namn. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel geologi; keramik och glas; ryggradslösa djur; konst; 
administrativa avdelningen.

Använd Registrera endast en gång för ett Objektnummer.
Informationsgrupp Information om organisation.   

Adress – e-post

Definition E-postadress som används för att kontakta en Organisation 
eller Person.

Registrering Som det skrivs.
Exempel kontor@riksantikvarieambetet.se.
Använd Så många gånger som det behövs för en Adress.
Informationsgrupp Information om adress.   

Adress – faxnummer

Definition Faxnummer som används för att kontakta en Organisation 
eller Person.

Registrering Som det skrivs, inklusive postnummer eller landskod vid 
behov.

Exempel +46851918000; 020 7059 9750.
Använd Så många gånger som det behövs för en Adress.
Informationsgrupp Information om adress.   

Adress – plats

Definition Delar av en Adress som behövs för att hitta rätt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter, inklusive till exempel en stad eller ett land. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Plats. 
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Exempel Som för Plats.
Använd Så många gånger som det behövs för en Adress.
Informationsgrupp Information om adress.  

Adress – postnummer

Definition Postnummer eller annan kod för en Adress.
Registrering Som det skrivs, inklusive mellanrum och stora bokstäver som i 

numret.
Exempel 621 22; OM142354.
Använd Registrera endast en gång för en Adress.
Informationsgrupp Information om adress.   

Adress – telefonnummer

Definition Telefonnumret som används för att kontakta en Organisation 
eller Person.

Registrering Som det skrivs, inklusive postnummer eller landskod vid 
behov.

Exempel +46851918000; 020 202456976.
Använd Så många gånger som det behövs för en Adress.
Informationsgrupp Information om adress.   

Adress – text

Definition Adressen till en Organisation, Person eller Placering som 
används för att skicka post till.

Registrering Använd skiljetecken och stora bokstäver när det behövs.
Exempel Artillerigatan 33, Box 1114,  Visby; Rich Mix, 35-47 Bethnal Green 

Road, London E1 6LA, United Kingdom.
Använd Registrera endast en gång för en Adress.
Informationsgrupp Information om adress.   

Ankomst – kommentar

Definition Ytterligare information om ankomst av objekt som inte har 
registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Förfrågan måste färdigställas till på fredag eftersom ägaren 

lämnar landet.
Använd Registrera endast en gång för ett inkommande objekt.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   

Ankomst – syfte

Definition Anledningen att ett objekt eller grupp av objekt kommer in 
till organisationen i fysisk form.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel förfrågan; inköp; lån.
Använd Registrera endast en gång för en ankomsthändelse.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   
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Ankomstdatum

Definition Det datum som ett objekt eller en objektgrupp kommer in till 
organisationen.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1990; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett inkommande objekt.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   

Ankomstnummer

Definition Ett unikt nummer som tilldelats ankomst av ett eller flera 
objekt och som används till att spåra objekt vid återlämning 
eller förvärv. Det bör användas som referens till skriftlig 
dokumentation om objekt som kommer in till organisationen 
för första gången. Numret ska vara det nummer som finns på 
en ankomstblankett eller ett kvitto.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel E1993.123.
Använd Samma Ankomstnummer kan användas till ett eller flera 

objekt som tagits emot tillsammans, men ett objekt kan bara 
ha ett Ankomstnummer i taget.

Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   

Ankomstsätt

Definition Metoden som ett objekt eller grupp av objekt lämnas in på.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel personligen; per post; hittat på tröskeln
Använd Registrera endast mer än en gång för ett inlämnat objekt om 

mer än ett Ankomstsätt har använts
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   

Ansvarig avdelning/enhet

Definition Avdelningen eller enheten inom organisationen som ansvarar 
för hantering av objekt eller objektgrupper.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel geologi; keramik och glas; ryggradslösa djur; konst; 
administrativa avdelningen.

Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en grupp av 
objekt, vid alla tillfällen.

Informationsgrupp Information om identifiering av objekt. 
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Antal objekt

Definition Information om antalet objekt.
Registrering När den registrerade informationen relaterar till en serie av 

objekt, registrera det totala antalet hela objekt som ingår i 
serien. När den registrerade informationen relaterar till ett 
individuellt objekt, registrera det totala antalet separata eller 
avtagbara delar som ett objekt består av. Registrera den 
totala siffran. Använd inte skiljetecken.

Exempel 24 (för till exempel en teservis med 24 delar); 2 (för till 
exempel en tekanna och dess lock).

Använd Registrera en gång.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Användare

Definition Person eller Organisation som bedriver forskning, använder, 
väljer eller tittar på ett objekt eller en objektgrupp.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 
informationsenheter som till exempel efternamn och 
förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar. Det 
bör finnas standardformat för benämning på användning.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Så många gånger som det behövs för en användnings-

händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användare – kontaktperson

Definition Uppgifter om en Person utsedd av en Användare som ansvarar 
för hantering av användning för deras räkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 
informationsenheter som till exempel efternamn och 
förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person som det passar. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera bara en gång per Användare.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användare – personlig erfarenhet

Definition En beskrivning av hur och varför ett särskilt typ av objekt är 
särskilt betydelsefullt för en användare.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Kan inkludera: 
Anledning till att ett objekt är särskilt viktigt i någons liv; 
Hågkomster från en händelse; situation eller annat minne 
som väcktes av objektet. 

 Om upplevelsen är en reflektion över eller en gissning kring 
betydelsen av objektet, en beskrivning av känslor för det 
eller en personlig relevans kring objektet registrera under 
Användare – personlig reaktion.
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Exempel Exakt som det objekt som min farfar ägde när jag var en 
pojke i den gamla landet.

Använd Registrera endast en gång för en betraktares upplysning.
Informationsgrupp Information från användare av objekt.  

Användare – personlig reaktion

Definition En beskrivning av sättet som en användare svarade intuitivt 
på objektet.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Kan inkludera: 
Känslor kring ett objekt utöver sin personliga erfarenhet av 
det. Varför de kände sig dragna till ett objekt eller ansåg att 
det var speciellt på ett personligt plan. En större kulturell 
betydelse som de ålade objektet. Aspekter för ett objekt som 
de tyckte var särskilt konstnärliga, historiska eller kulturellt 
betydelsefulla. Reaktioner på objekt med utgångspunkt i 
olika kulturella ståndpunkter, en gissning kring vad ett objekt 
har haft för betydelse för en annan person som till exempel 
skapare, användare eller annan ägare. 

Exempel Ett viktigt exemplar av afrikansk konst.
Använd Registrera endast en gång för en användares upplysning.
Informationsgrupp Information från användare av objekt.  

Användare – referens

Definition Dokumentation av ytterligare referenser till ett objekt från en 
användare till exempel som en händelse, objekt, dokument, 
person eller organisation.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Användes när någon arbetade för ett gruvbolag.
Använd Registrera så många gånger som det behövs för en 

användares upplysning. Om det bekräftas bör det registreras 
av personalen på ett mer fullständigt sätt.

Informationsgrupp Information från användare av objekt.  

Användare – roll

Definition Användarens roll i relation till ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel användare; forskare; besökare.
Använd Så många gånger som behövs för en användares upplysning.
Informationsgrupp Information från användare av objekt.  

Användares upplysning – kommentar

Definition Alla observationer eller kommentarer om en användares 
upplysning som organisationen vill registrera till exempel 
sättet som informationen samlades in på eller noterade 
avvikelser.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Användare besökte aktivitet för att välkomna nya innevånare 

till Sverige.
Använd Registrera endast en gång för en användares upplysning.
Informationsgrupp Information från användare av objekt.  
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Användning - datum för förfrågan

Definition Det datum då en begäran eller ett förslag om användning 
gjordes.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna för ett årtal.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Användning godkänd 
av ger slutgiltigt bifall till att genomföra användningen.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en granskning.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – datum för restriktion

Definition Det datum då en Användning – restriktion registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera bara en gång per Användning – restriktion.
Informationsgrupp Information om användning.   

Användning – datum för status

Definition Det datum då en Användning – status registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera bara en gång per Användning – status.
Informationsgrupp Information om användning.   

Användning godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt godkännande för att en användning 
kan ske.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken för person. Organisationen kan ha standardformat 
för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för en händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar. 
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Användning – kommentar

Definition Ytterligare information om användning som inte har 
registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi. 
Detta kan inkludera ett objekts körlogg.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Ska demonstreras på Bridlingtons bilrally för att 

uppmärksamma 50-års jubileet för uppfinningen.
Använd Så många gånger som det behövs för en användnings-

händelse.
Informationsgrupp Information om användning.   

Användning – kommentar om förfrågan

Definition Ytterligare information om en begäran om användning.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Demonstrerad på Bridlingtons bilrally för att uppmärksamma 

50-års jubileet för uppfinningen.
Använd Så många gånger som det behövs för en 

användningshändelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar. 

Användning – kommentar om restriktion

Definition Ytterligare information om Användning – restriktion av ett 
objekt som inte har registrerats någon annanstans. Använd 
fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Forskare ges tillträde endast under övervakning.
Använd Registrera bara en gång per Användning – restriktion.
Informationsgrupp Information om användning.   

Användning – organisatör

Definition Person eller Organisation som organiserar en 
användningshändelse, till exempel utställning, exponering 
och demonstration.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Person eller 
Organisation som det passar. Det bör finnas standardformat 
för benämning på användning.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Så många gånger som det behövs för en användnings-

händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – plats

Definition Plats som en användning sker på.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter som till exempel en adress. 
Beskrivningen för dessa fält finns samlade under rubriken för 
Plats.
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Exempel Se under Plats.
Använd Mer än en Användning – plats kan registreras om en 

användning, till exempel en utställning, turnerar runt.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som tilldelats till användning av ett objekt 
eller en objektgrupp. Numret ska också referera till ett ärende 
som innehåller skriftlig dokumentation kring användningen.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel RES1993.123; X1993.123.
Använd Registrera endast en gång för en användning.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – restriktion

Definition Dokumentation över de restriktioner som gäller vid 
användning av ett objekt eller en objektgrupp.

Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 
standardtermer eller koder.

Exempel 1; 2; A; B; restriktiv; endast personal.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. 

Tidigare Restriktion vid användning kan behållas men ska 
kopplas ihop med ett Användning – datum för restriktion för 
att kunna identifiera aktuell Användning – restriktion.

Informationsgrupp Information om användning.   

Användning – resultat

Definition Information om resultatet från användningen.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel daterad; identifierad; utställd.
Använd Så många gånger som det behövs för en användnings-

händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – slutdatum

Definition Det datum då en användning slutade.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna för ett årtal.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar. 
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Användning – startdatum

Definition Det datum då en användning började.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna för ett årtal.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04
Använd Registrera endast en gång för en händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – status

Definition Steg i processen för Användning av samlingar som ett enskilt 
objekt eller reproduktion som ska användas har uppnått.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel efterfrågad; godkänd; överenskommen; konservering; 
fotografering

Använd Registrera endast en gång för en användning av ett objekt 
eller en reproduktion. Tidigare Användning – status kan 
behållas men bör kopplas ihop med Användning – datum för 
status för att kunna identifiera aktuell Användning – status.

Informationsgrupp Information om användning.   

Användning – titel

Definition Namnet på en användningshändelse, till exempel 
utställningstitel.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Använd stora 
bokstäver för namn. Om en arbetstitel för en utställning 
ändras, uppdatera titeln efter behov.

Exempel Mexicos konst; Dinosaurier!
Använd Registrera endast en gång för en händelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  

Användning – villkor

Definition Restriktioner som hör till forskning eller ett 
användningsområde för ett objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Manuskriptet får inte skrivas av i sin helhet utan tillåtelse från 

förvaltaren.
Använd Registrera endast en gång för varje förekomst av forskning 

eller användning.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar  

Användningsmätning – datum

Definition Det datum när det som regisrerats som Användningsmätning 
– värde registrerades.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Registrera alla 
fyra siffrorna för årtalet. 

Exempel 2017-08; 06/1972;  2018-10-04; 4/10/2018.
Använd Registrera bara en gång per Användningsmätning – värde.
Informationsgrupp Information om användning.   
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Användningsmätning – kvalificerare för värde

Definition Noggrannheten för Användningsmätning – värde.
Registrering Om fältet lämnas tomt kan man anta att det registrerade 

Användningsmätning – värde är korrekt. Använd inte stora 
bokstäver eller skiljetecken.

Exempel över; under; ungefär; cirka; +eller- 150.
Använd Registrera en gång för Användningsmätning – värde.
Informationsgrupp Information om användning.   

Användningsmätning – måttenhet för värde

Definition Den informationsenhet som använts med ett 
Användningsmätning – värde.

Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora bokstäver 
eller använd en standardförkortning. Upprätthåll en lista 
med standardtermer. Organisationen bör bestämma vilka 
standardenheterna är för olika mätningar och objekttyper.

Exempel luxtimmar.
Använd Registrera en gång för Användningsmätning – värde.
Informationsgrupp Information om användning.   

Användningsmätning – värde

Definition Värdet på en mätning som hör ihop med en användning 
uttryckt i siffror.

Registrering Ett nummer utan andra skiljetecken än decimaltecken när det 
behövs.

Exempel 987; 0.234; 300; 12000.
Använd Registrera en gång för en mätning.
Informationsgrupp Information om användning.   

Användningsområde

Definition En enskild term som beskriver användningen av ett särskilt 
objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel magisk; religiös.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer.

Användningsområde – kommentar

Definition Ett objekts användningsområde av en ursprunglig eller 
senare ägare.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskriv den 
funktionella eller dekorativa användningen av ett objekt vid 
olika tidpunkter i dess historia. Indikera om användningen 
var vitt utbredd och traditionell eller specifik för en individ 
eller en organisation. För användning av ett specifikt objekt 
använd Objektets historik – kommentar.

Exempel Använd i japansk tecermoni. Använd för att fylla 
papperspåsar med medicinska preparat.

Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 
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Arbetsrutin – kommentar

Definition Ytterligare information om en process som inte har 
registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Granskningen utfördes i två steg med början i rum A och 

fokuserade på alla verk för 1850.
Använd Registrera bara en gång per Process – titel. Registrera för att 

beskriva en process som täcker fler än ett objekt.
Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Arbetsrutin – slutdatum

Definition Det datum då en process slutade.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för 

att registrera slutdatumet för en process till exempel Utlån 
– slutdatum. Registrera endast en gång för varje förekomst 
av en process. Registrera för att beskriva en process som 
täcker fler än ett objekt. Notera att denna informationsenhet 
fungerar för processer som börjar och slutar under perioder 
kortare än en dag men även för de som tar längre tid.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Arbetsrutin – startdatum

Definition Det datum då en process startar.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för att 

registrera det datum då en process startade till exempel Utlån 
– startdatum. Registrera endast en gång för varje förekomst av 
en process. Notera att denna informationsenhet fungerar för 
processer som börjar och slutar under perioder kortare än en 
dag men även för de som tar längre tid.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Arbetsrutin – titel

Definition Namnet som tilldelats en process eller ett genomfört projekt.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Granskning av huvudmagasin 1996
Använd Registrera en gång för en genomförd process.
Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  
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Arbetsrutinansvarig

Definition Person eller Organisation som ansvarar för att genomföra en 
process.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en 
adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera bara en gång per Process – titel. Registrera för att 

beskriva en process som täcker fler än ett objekt.
Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Avyttring – datum

Definition Det datum då ett objekt avyttras.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en avyttring.
Informationsgrupp Information om avyttring.  

Avyttring – datum för godkännande

Definition Det datum när den som registrerats som Avyttring godkänd av 
ger det slutgiltiga bifallet till att en avyttring kan genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en avyttring.
Informationsgrupp Information om avyttring.   

Avyttring – kommentar

Definition Ytterligare information om avyttringen av ett objekt som 
inte ha registrerats någon annanstans. Använd fastställd 
terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Skadedjursangripen, objekt har isolerats.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om avyttring.   

Avyttring – metod

Definition Sättet som ett objekt avyttras på.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel flyttad; destruerad; såld.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om avyttring.   
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Avyttring – mottagare av objekt

Definition Grupp, Person eller Organisation som tar emot ett objekt som 
ska avyttras genom byte, gåva eller försäljning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel för en Person, 
ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person 
eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation.
Använd Registrera endast en gång för en avyttring.
Informationsgrupp Information om avyttring.   

Avyttring – nytt objektnummer

Definition Objektnumret som tilldelas ett deaccederat objekt av 
mottagaren.

Registrering Enligt uppgifter från mottagaren.
Exempel TWMS:1996.12
Använd Registrera endast en gång för ett objekt som avyttrats till en 

annan organisation.
Informationsgrupp Information om avyttring.   

Avyttring – referensnummer

Definition Det unika nummer som tilldelats en avyttring av ett objekt 
eller en objektgrupp. Numret ska också referera till ett ärende 
som innehåller skriftlig dokumentation kring avyttringen.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel D1993.123
Använd Samma Avyttring – referensnummer kan användas för ett eller 

flera objekt som avyttras samtidigt, men ett objekt kan bara 
ha ett Avyttring – referensnummer.

Informationsgrupp Information om avyttring.   

Avyttring – syfte

Definition Anledningen eller förklaringen till att ett eller flera objekt ska 
avyttras.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Denna maskin fungerar inte längre. Det finns en dubblett i 

samlingen som är i god kondition.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om avyttring   

Avyttring – villkor

Definition Restriktioner som gäller alla objekt som ska avyttras.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Mottagaren av avyttrat objekt ska finna inom landet.
Använd Registrera endast en gång per avyttring.
Informationsgrupp Information om avyttring.  
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Avyttring godkänd av

Definition Person som ger sitt slutgiltiga bifall till att en avyttring kan 
äga rum.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för en avyttring.
Informationsgrupp Information om avyttring.    

Avyttringspris

Definition Den totala kostnaden för ett objekt som ska avyttras genom 
försäljning. Relaterad till Objektnummer. Om individuella 
priser inte är kända använd Avyttringspris – grupp.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal 
genom att använda växlingskursen vid avyttringsdatumet. 
Använd Avyttring – kommentar för att registrera uppgifter om 
icke-lokal valuta som använts vid betalning.

Exempel 750,00.
Använd Ett objekt kan bara ha ett registrerat Avyttringpris för objekt .
Informationsgrupp Information om avyttring.   

Avyttringspris – grupp

Definition Det totala pris som erhållits för en grupp objekt vid avyttring 
inklusive eventuell skatt. Om individuella priser för enskilda 
objekt i gruppen är kända använd Avyttringspris.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal 
genom att använda växlingskursen vid avyttringsdatumet. 
Använd Avyttring – kommentar för att registrera uppgifter om 
icke-lokal valuta som använts vid betalning.

Exempel 750,00.
Använd Ett Avyttringspris – grupp kan användas för ett antal objekt, 

men varje objekt kan bara ha ett Avyttringspris – grupp.
Informationsgrupp Information om avyttring.   

Basplacering

Definition Platsen inom organisationen som objektet normalt finns 
placerad på.

Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 
standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar 
specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel U.23.4a rum 1, låda 3, hylla 4.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller unikt numrerad 

del av ett objekt.
Informationsgrupp Information om placering av objekt.   
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Begäran

Definition Uppgifter från en person eller organisation som begär att en 
process ska ske.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Förflyttning – begäran Flytta målningen från magasinet till 

utställningsyta A; Användning – begäran Demonstrera bilen 
på Västerås veteranbilsrally.

Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för 
att registrera anledningen till att en process sker, till exempel 
Lån – begäran. Registrera endast en gång för varje förekomst 
av en process.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  
 

Begäran – datum

Definition Det datum som den som begär att en process ska ske begär 
det.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 03/10/1996; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för 

att registrera det datum som en begäran gjordes till exempel 
Utlån – datum för begäran. Använd Begäran – datum för varje 
förekomst av en begäran.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner. 

Begäran gjord av

Definition Person eller Organisation som begär att en process ska ske.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 

informationsenheter som till exempel efternamn och 
förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation. Organisationen kan 
ha standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för 

att registrera namnet på den person som gav det slutgiltiga 
godkännandet för en process till exempel Utlån – den som 
begär. Använd tillsammans med Begäran – datum för att 
registrera när begäran gjordes.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Begärd åtgärd – datum

Definition Det datum som den som begär en process vill att den ska ske.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.
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Exempel 03/10/1996; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för 

att registrera det datum när den som begär en process vill att 
den ska ske till exempel Utlån – begärt åtgärdsdatum.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Benämning på objekt

Definition En beskrivning av ett objekts form, funktion eller typ.
Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 

standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.
 Benämning på objekt kan vara ett vanligt namn eller en 

klassificering av ett objekt uttryckt i text eller som kod. 
Genom att använda vidare termer i ett klassificeringssystem 
kan objektet klassificeras till att höra till en särskild grupp eller 
kategori av objekt.

 Ett objekt kan benämnas på en mycket specifik eller generell 
nivå till exempel mugg/drickkärl/behållare/inhemsk artefakt. 
Samma objekt kan också benämnas på flera olika sätt 
beroende på kontext till exempel mugg/minnesföremål/
designad kruka. Av denna anledningen är det ofta 
nödvändigt att registrera mer än ett Benämning på objekt.

 Använd Kort beskrivning för att registrera en mening som 
beskriver ett objekt mer fullständigt. Använd Titel för att 
registrera sakord för ett specifikt objekt eller en grupp av 
objekt. Använd Innehåll/motiv för att beskriva något som är 
avbildat eller beskrivet genom ett objekt.

Exempel kanna; Windsorfåtölj; Palaeoniscum freieslebeni; fossil; 
Rhenium; 1.56 bandinspelad intervju; målning; modell; öre; 
gryn, mynt.

Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Benämning på objekt – förekomst

Definition Ett uttalande om status för ett Benämning på objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel nuvarande; föråldrad.
Använd Registrera endast en gång för en Benämning på objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Benämning på objekt – kommentar

Definition Ytterligare information om Benämning på objekt.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Detta kan vara en 

beskrivning av en benämning på ett objekt för att förklarar 
ytterligare eller undvika tvetydighet.

Exempel Utrustning, inklusive pinnar eller block som används för att 
applicera smörjmedel.

Använd Registrera endast en gång för ett Benämning på objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  
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Benämning på objekt – nivå

Definition Ett uttalande om positionen för Benämning på objekt i ett 
klassificeringsschema.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel nivå 1; kön; art; klass, grupp, undergrupp.
Använd Registrera endast en gång för en Benämning på objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Benämning på objekt – system

Definition Klassifikationssystem som Benämning på objekt är taget ifrån.
Registrering Titel på det klassifikationssystem som Benämning på objekt är 

taget ifrån. Använd skiljetecken och stora bokstäver som de 
förekommer.

Exempel Art & Architecture Thesauru; Nomenklatur.
Använd Registrera endast en gång för en Benämning på objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Benämning av objekt/titel – språk

Definition Språket för en Benämning på objekt, Annan benämning eller 
Titel som tilldelats ett objekt.

Registrering Använd en enskild term med skiljetecken endast om 
det ingår i det verkliga namnet. Upprätthåll en lista med 
standardtermer.

Exempel fransk; tysk.
Använd Registrera endast en gång för en Benämning på objekt, Annan 

benämning eller Titel.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Berggrundsenhet – namn

Definition Namnet på den berggrundsenhet som ett prov samlades in 
ifrån.

Registrering Använd en enskild term med skiljetecken endast om 
det ingår i det verkliga namnet. Upprätthåll en lista med 
standardtermer.

Exempel Bohusgranit.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Datum – kvalificerare för senaste

Definition En kvalificering av det senaste troligaste datum som en 
händelse tros ha ägt rum.

Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora 
bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel + eller - 150; ungefär.
Använd Använd för Datum – senaste där det behövs.
Informationsgrupp Information om datum.   
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Datum – kvalificerare för tidigaste/enskilda

Definition En specificering för det tidigaste troliga eller exakta datum 
som en händelse i ett objekts historia tros ha ägt rum.

Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora 
bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel + eller - 150; ungefär.
Använd Använd för Datum – tidigaste/enskilda där det behövs.
Informationsgrupp Information om datum.   

Datum – period

Definition Period i ett objekts historia när en händelse tros ha ägt rum, 
uttryckt i text.

Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 
standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.

Exempel medeltida; Mingdynastin; bronsålder.
Använd Registrera endast en gång per händelse i ett objekts historia.
Informationsgrupp Information om datum.   

Datum – relation

Definition Hur ett Datum relaterar till en händelse i ett objekts historia.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel snidad; beställd; dekorerad; designad; tillverkad; såld; använd; 

graverad; målad; producerad; insamlad
Använd Så många gånger som behövs för en Produktion av objekt – 

datum eller Relaterad händelse – datum.
Informationsgrupp Information om datum   

Datum – senaste

Definition Det senaste datum som en händelse i ett objekts historia tros 
ha ägt rum.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Datum där det behövs.
Informationsgrupp Information om datum.   

Datum – senaste mer exakt

Definition En term som beskriver i hur stor utsträckning som Datum – 
senaste är korrekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer. Om fältet lämnas 
tomt kan man anta att det registrerade Datum – senaste är 
korrekt.

Exempel förmodligen; troligen; cirka; före; efter.
Använd Registrera bara en gång per Datum – senaste där det behövs.
Informationsgrupp Information om datum.   
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Datum – tidigaste/enskilda

Definition Det tidigaste troligaste eller exakta datum som en händelse i 
ett objekts historia tros ha ägt rum.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 29.1.1994; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång per händelse i ett objekts historia. 

Om det exakta datumet för en händelse är känt eller om 
endast ett troligt datum är känt, registrera endast Datum – 
tidigaste/enskilda.

Informationsgrupp Information om datum.   

Datum – tidigaste/enskilda mer exakt

Definition En term som beskriver i hur stor grad som ett registrerat 
Datum – tidigaste/enskilda tros vara korrekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer. Om fältet lämnas 
tomt kan man anta att det registrerade Datum – tidigaste/
enskilda är korrekt.

Exempel förmodligen; troligen; cirka; före; efter
Använd Registrera bara en gång per Datum – tidigaste/enskilda där det 

behövs.
Informationsgrupp Information om datum  

Datum för godkännande

Definition Det datum när någon ger sitt slutgiltiga bifall till att en 
process kan ske.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 03/10/1996; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med de informationsgrupper som finns 

för att registrera datum för godkännande för en process, till 
exempel Utlån – datum för godkännande. Använd Datum för 
godkännande för varje förekomst av Godkänt av.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Datum för planerad återflyttning

Definition Det datum som ett objekt förväntas återvända från sin 
Nuvarande placering som inte är dess Basplacering.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Nuvarande placeringom det skiljer 

sig från Basplacering. Registrera inte om Nuvarande placering 
och Basplacering är den samma.

Informationsgrupp Information om förflyttning. 
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Datum för återflyttning

Definition Det datum som ett objekt verkligen flyttades från en 
Nuvarande placering.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Nuvarande placering.
Informationsgrupp Information om förflyttning. 

Datum i text

Definition Ett datum eller ett datumspann när en händelse i ett objekts 
historia tros ha ägt rum uttryckt i text.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Senare delen av 1800-talet eller tidiga 1900-talet.
Använd Registrera endast en gång per händelse i ett objekts historia.
Informationsgrupp Information om datum.   

Deaccessionsdatum

Definition Det datum då ett objekt togs bort från accessions-
förteckningen.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en avyttring.
Informationsgrupp Information om avyttring.   

Del av grupp

Definition En identifierbar grupptillhörighet eller division av en Grupp.
Registrering Använd en enskild term. Använd endast skiljetecken om det 

är en del av termen och inledande stora bokstäver som i 
namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Yoruba; Korowai; Han Chinese.
Använd Registrera bara en gång per Grupp.
Informationsgrupp Information om grupp. 

Ekonomisk värdering – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Ekonomisk värdering 
godkänd av ger slutgiltigt godkännande för en värdering kan 
genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en värdering.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering.  
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Ekonomisk värdering – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för värdering av ett objekt 
eller en objektgrupp. Det ska fungera som en referens till 
skriftlig dokumentation om en värdering

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel V1993.123.
Använd Samma Ekonomisk värdering – referensnummer kan användas 

för en eller flera objekt som värderats tillsammans.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering. 

Ekonomisk värdering av objekt

Definition Det nuvarande värdet på ett objekt tilldelat av den som 
registrerats som Värderat av.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta genom 
att använda växlingskursen vid värderingsdatumet. Använd 
Kommentar om värdering för att registrera eventuell summa 
icke lokal valuta.

Exempel 1050; 2.50.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering av objekt. 

Ekonomisk värdering av objekt – datum

Definition Det datum då en värdering av ett objekt utfördes.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång för en Ekonomisk värdering av 

objekt.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering av objekt. 

Ekonomisk värdering av objekt – förnyelsedatum

Definition Det datum då en värdering bör bedömas på nytt.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång för en Ekonomisk värdering av 

objekt.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering av objekt. 

Ekonomisk värdering av objekt – kommentar

Definition Ytterligare information om värderingen av ett objekt eller en 
objektgrupp.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Inkludera 
eventuell summa för icke lokal valuta samt uppgifter 
om kriterierna för att ge ett särskilt värde till exempel 
ersättningsvärde, anledning till värdering.
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Exempel Stor värdeökning beroende på intresse hos samlare, 
rekommendation att övervaka marknaden de närmaste åren.

 Okonverterad värdering utförd av Sothebys i New York – 
$645.00.

Använd Registrera endast en gång för en Ekonomisk värdering av 
objekt.

Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering av objekt. 

Ekonomisk värdering av objekt – syfte

Definition Anledningen till att en värdering av ett objekt ägde rum.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel utlån; utställning; omvärdering.
Använd Registrera endast en gång för en värderingshändelse.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering av objekt. 

Ekonomisk värdering godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt godkännande för att en värdering 
ska ske.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken för person. Organisationen kan ha standardformat 
för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för en värdering.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering .  

Erbjudet pris – objekt

Definition Pris för ett objekt som föreslås för försäljning till 
organisationen.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta 
till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid 
förvärvstillfället. Använd Förvärv – kommentar för att 
registrera uppgifter om icke-lokal valuta som erbjudits.

Exempel 750,00.
Använd Ett objekt kan bara ha ett registrerat Erbjudet pris – objekt 

registrerat samtidigt.
Informationsgrupp Information om förvärv.  

Erbjudet pris till köpare av objekt

Definition Priset som organisationen erbjuder till en köpare av ett objekt.
Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta 

till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid 
förvärvstillfället. Använd Förvärv – kommentar för att 
registrera uppgifter om icke-lokal valuta som erbjudits.

Exempel 750,00.
Använd Ett objekt kan bara ha ett registrerat Erbjudet pris till köpare av 

objekt registrerat samtidigt.
Informationsgrupp Information om förvärv. 
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Erkännande

Definition En text som erkänner en donation eller ett lån, vanligast 
förekommande på en utställningsskylt.

Registrering Som överenskommet med givare eller långivaret. Använd 
vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel Donerad av B. Andersson, Karlstad, Sverige.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle.
Informationsgrupp Information om användning.   

Exemplarnummer

Definition Ett nummer som tilldelats ett objekt av dess tillverkare inom 
en begränsad upplaga eller speciell serie.

Registrering Använd numret för objektet följt av antalet i hela serien 
om det är känt. Notera om antalet i hela serien inte är känt. 
Använd Övrigt nummer för att registrera information om 
serienummer.

Exempel Nummer 45 av 5000; Nummer 3 av okänt antal
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Fara

Definition Uppgifter om potentiella faror för människor och andra 
objekt som hanteringen eller förvaringen av ett objekt kan 
orsaka.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel giftig; radioaktiv.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning. 

Fara – datum

Definition Det datum då en Fara identifierades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Registrera bara en gång per Fara.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning. 

Fara – kommentar

Definition Uppgifter om potentiella faror för människor eller andra 
objekt som hantering och förvaring av ett objekt kan utgöra 
som inte registrerats med fastställd terminologi i Fara.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Kan explodera vid plötslig stöt; flytta alltid med tillräcklig 

stoppning; angripen av trämask; avger syrahaltig gas.
Använd Registrera tillsammans med Fara.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska 

bedömning. 
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Form

Definition Den metod som används för att montera eller bevara ett 
exemplar.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel torr; tunn; sektion; nålad; våt.
Använd Registrera mer än en gång för ett objekt endast om mer än en 

form förekommer.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Fysisk beskrivning

Definition Allmänt visuellt utseende av ett objekt.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Inkludera en 

beskrivning av ett objekts helhetsgrad vid behov. Till 
exempel saknar vänster arm. Kommentera tillståndet endast 
om det har betydelse för helhetsgraden. Beskriv saker som 
kan tillverkas genom att använda ett objekt, till exempel 
kläder av pappersmönster. Ramen och underlaget ska också 
beskrivas om det är tillämpligt. Följande kan behandlas: 
Vilken form har dom? Beskriv ett objekt utifrån riktningen 
på verket. Till exempel: skulpturens högra sida (sin sida ej 
från betraktarens håll). Använd endast vänstra eller högra. 
Var och hur den är dekorerad? Hur den är monterad? Hur 
den är tillverkad? Vilka färger som använts? Vilken skala som 
använts?

Exempel En draperad kvinnofigur som står med sina armar utsträckta.
 Blå damastmatta med ett granatäppelmönster ovanpå en 

bakgrund av gammal väv med lila kanter. I varje hörn finns 
påve Leo XI:s vapen i silke, applicerad och sydd med guldtråd. 

Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Fältinsamling/undersökning – datum

Definition Det datum då ett objekt samlas in/hittas i fält.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 

informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel 
en rad datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera en gång för ett objekt där det är nödvändigt.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Fältinsamling/undersökning – kommentar

Definition Ytterligare information om platsen eller metoden för 
fältinsamling eller undersökning.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Platsen var mycket våt efter en översvämning.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   
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Fältinsamling/undersökning – metod

Definition Metod som används för att gräva upp eller samla in ett objekt 
i fält.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel fångad i nät; skjuten; fångad; bärgad; räddad; funnen död; 
fotograferad; metalldetektor; borrkärna; inköpt; tillverkad; 
bytt.

Använd Registrera endast mer än en gång för ett objekt om flera 
metoder används.

Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Fältinsamling/undersökning – nummer

Definition Ett nummer eller en kod som tilldelats ett objekt från en 
fältinsamling/undersökning innan ett Ankomstnummer eller 
Objektnummer kan tilldelas.

Registrering Registrera precis så som den som utfört fältinsamling eller 
arkeolog har skrivit. Använd samma skiljetecken och stora 
bokstäver.

Exempel F345.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt. 
 
Fältinsamling/undersökning – plats

Definition Den plats som ett objekt grävdes ut på eller samlades in i fält från.
Registrering Det kan vara nödvändigt att registrera flera olika 

informationsenheter som till exempel en kontext, stad eller 
land. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Plats.

Exempel Som för Plats.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt när det är nödvändig.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Fältinsamling/undersökning – ursprung

Definition De sociala, socioprofessionella eller etniska grupper från 
vilka ett objekt samlats in eller köpts. Kan vara annorlunda än 
produktionsgrupp och/eller gruppanvändning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att registrera flera 
informationsenheter, som till exempel för en Person, 
ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person 
eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.  
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Fältinsamling/undersökning utförd av

Definition Person eller Organisation som ansvarar för att samla in ett 
exemplar eller objekt i fält.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar. 
Organisationen kan ha standardformat för användning av 
namn.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller ett 

exemplar.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Fältinsamling/undersökningshändelse – namn

Definition Namnet på en händelse där ett objekt samlades in.
Registrering Använd en enskild term, använd skiljetecken endast när det 

utgör en del av ett namn på en händelse och stor bokstav när 
det ingår i namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Mission Dakar-Djibouti; East Rudolf 1973; Almedalsveckan 2017
Använd Registrera bara mer än en gång om fler än en fält/insamling/

undersökningshändelse passar in.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Fältinsamlings/undersökningshändelse – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som tilldelats en fältinsamlings/
undersökningshändelse. Numret ska också referera till ett 
ärende som innehåller skriftlig dokumentation om händelsen.

Registrering Registrera som hittad.
Exempel Watching Brief nr 242; Projekt 123.
Använd Samma Fältinsamlings/undersökningshändelse – 

referensnummer kan användas till fler än ett objekt.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Färg

Definition Färgen på ett objekt.
Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora 

bokstäver om detta inte är en del av färgnamnet. Upprätthåll 
en lista med standardtermer. Registrera färg som är viktig 
för att kunna hitta igen ett objekt. Om ett objekt har många 
färger bör det bara registreras om det har betydelse kopplat 
till objektets produktion. Registrera färg i Fysisk beskrivning i 
samma kontext som andra aspekter kring objektet.

Exempel röd; blå; polykrom.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Förflyttning – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Förflyttning godkänd 
av ger slutgiltigt bifall till att en förflyttning kan genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång per förflyttning.
Informationsgrupp Information om förflyttning.   

Förflyttning – kommentar

Definition Ytterligare information om förflyttning av ett objekt eller 
objektgrupp som inte har registrerats någon annanstans. 
Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Vid förflyttning bör man ta hänsyn till planerad 

ombyggnation.
Använd Registrera endast en gång per förflyttning.
Informationsgrupp Information om förflyttning.   

Förflyttning – kontaktperson

Definition Personal ansvarig för ett objekt under förflyttningen.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 

informationsenheter som till exempel efternamn och 
förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat 
för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång per förflyttning.
Informationsgrupp Information om förflyttning.  

Förflyttning – metod

Definition Den metod som används för att förflytta ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel buren för hand; kärra.
Använd Registrera bara mer än en gång för ett objekt om fler än en 

Förflyttning – metod har använts.
Informationsgrupp Information om förflyttning.  

Förflyttning – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för förflyttningen av ett 
objekt eller objektgrupp. Det ska fungera som en referens till 
skriftlig dokumentation från en förflyttning.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel M1993.123.
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Använd Samma Förflyttning – referensnummer kan användas för ett 
eller flera objekt som flyttas tillsammans.

Informationsgrupp Information om förflyttning.   

Förflyttning – syfte

Definition Anledningen till att en förflyttning skedde.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel konservering; utlån; utställning.
Använd Registrera endast en gång per objekt eller objektgrupp som 

förflyttas.
Informationsgrupp Information om förflyttning. 

Förflyttning godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt godkännande för att en förflyttning 
kan ske.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång per förflyttning.
Informationsgrupp Information om förflyttning.   

Försäkring – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Försäkring godkänd 
av ger slutgiltigt bifall till att en försäkringshändelse kan 
genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.
Informationsgrupp Information om försäkring. 

Försäkring – förnyelsedatum

Definition Det datum när det är dags för en förnyelse av försäkring.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 0; 2017-12-178/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett Försäkring – nummer. 

Notera att förnyelse kan ske innan slutdatumet för 
utställningsgarantiperioden.

Informationsgrupp Information om försäkring.  
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Försäkring – kommentar

Definition Annan information om en försäkringshändelse som inte 
registrerats någon annanstans.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Inte försäkrad vid transport; Inhämta tilläggsförsäkring 

vid flytt; Utfärdad som ett resultat från en förfrågan om 
användning.

Använd Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.
Informationsgrupp Information om försäkring.   

Försäkring – nummer

Definition Nummer på försäkring som tilldelats av Försäkringsgivare.
Registrering Använd numret precis så som det erhållits från 

Försäkringsgivare.
Exempel GI86585700-1.
Använd Registrera endast en gång varje gång ett objekt ingår i en 

försäkringsprocess.
Informationsgrupp Information om försäkring.   

Försäkring – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer på försäkringen som 
tilldelats av organisationen. Numret ska fungera som en 
referens till skriftlig dokumentation om utställningsgarantin 
och bör inkludera en kopia av utställningsgarantin.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel Ins1993.123.
Använd Samma Försäkring – referensnummer kan användas för ett eller 

flera objekt som täcks av samma försäkring, men ett objekt 
kan endast ha ett Försäkring – referensnummer i taget.

Informationsgrupp Information om försäkring.   

Försäkring – slutdatum

Definition Datum när en försäkring slutar gälla.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.
Informationsgrupp Information om försäkring   

Försäkring – startdatum

Definition Datum när en försäkring börjar gälla.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 8/10/1990; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.
Informationsgrupp Information om försäkring. 
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Försäkring godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt bifall till att en försäkringshändelse 
kan ske.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.
Informationsgrupp Information om försäkring.   

Försäkringsbelopp

Definition Summa som en försäkring täcker i händelse av 
försäkringsärende.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta 
till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid 
försäkringstillfället.

Exempel 750,00.
Använd Registrera endast en gång för en försäkringshändelse.
Informationsgrupp Information om försäkring.   

Försäkringsgivare

Definition Person eller Organisation som ansvarar för försäkring av ett 
objekt eller grupp av objekt.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en 
adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Mer än en Försäkringsgivare kan bara registreras för ett objekt 

om det är gemensamt försäkrat.
Informationsgrupp Information om försäkring.   

Förvaring – behov

Definition Specifika krav för förvaring av ett objekt utöver de åtgärder 
som normalt görs för den typen av objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Förvara i lägre relativ luftfuktighet än vad som är vanligt.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Förväntad återlämning – sätt

Definition Sättet som ett objekt kommer att återlämnas till 
organisationens byggnader på.

Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora 
bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel kurir; rekommenderad post; inlämnat för hand
Använd Registrera endast en gång för en utlämning.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   
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Förväntat återlämningsdatum

Definition Det datum då objekt förväntas återvända till museets byggnader.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en utlämning.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   

Förvärv – datum

Definition Det datum då ägandet av ett objekt eller en objektgrupp 
överförs till organisationen.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång, förutom under särskilda 

omständigheter när ägandet överförs stegvis.
Informationsgrupp Information om förvärv   

Förvärv – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Förvärv godkänt av 
ger slutgiltigt bifall till att genomföra förvärvet.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om förvärv   

Förvärv – finansiering

Definition Finansieringen som används för att förvärva ett objekt.
Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta 

till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid 
förvärvstillfället. Använd Förvärv – kommentar för att 
registrera uppgifter om icke-lokal valuta som använts vid 
betalning.

Exempel 750,00.
Använd Använd i samband med Inköpspris – grupp och Inköpspris – objekt.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Förvärv – finansieringskälla

Definition Person eller Organisation som Förvärv – finansiering kom ifrån. 
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter, som till exempel för en Person, ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Person eller 
Organisation som det passar.
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Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera endast en gång per Förvärv – finansiering.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Förvärv – kommentar

Definition Generell information om förvärvet.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Erbjuden av en säljare till ett reducerat pris.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Förvärv – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för att få information om 
förvärv av ett objekt eller objektgrupp. Det ska fungera som 
en referens till skriftlig dokumentation om en värdering 
Vanligtvis är detta objektnumret.

Registrering Kan inkludera ett årtal och ett löpnummer. Se Objektnummer.
Exempel 1993,123.
Använd Samma Förvärv – referensnummer kan användas för ett eller 

flera objekt som förvärvats tillsammans.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Förvärv – syfte

Definition Anledningen eller rättfärdigandet av ett förvärv.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Maskinen fungerar fortfarande och är endast en av tre som 

fortfarande existerar.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Förvärv – ursprung

Definition Grupp, Person eller Organisation som ett objekt erhölls ifrån, 
om det inte är samma som Ägare. Förvärv – ursprung kan vara 
en agent eller en mellanhand mellan förvärvande organisation 
och Ägare. För arkeologiskt fynd- och dokumentationsmaterial 
använd Förvärv – ursprung för att registrera den arkeologiska 
organisation som ansvarar för förberedelse och överlämning av 
materialet till organisationen.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel för en Person, ett 
efternamn, ett förnamn och en adress. Beskrivningar för 
dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp, 
Person eller Organisation som det passar.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om förvärv.   
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Förvärv – villkor

Definition Restriktioner för objekt vid ett förvärv, inklusive 
omständigheter kring överlämning av ett arkeologiskt fynd- 
och dokumentationsmaterial.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Exempel Givare ska få tillgång till objektet på begäran. Bör inte främjas.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Förvärv – villkor från finansieringskälla

Definition Restriktioner som gäller för alla objekt som förvärvats med en 
Förvärv – finansieringskälla.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Objekt som köpts in med hjälp av en finansieringskälla. 

Finansieringskällan måste erkännas vid utställning.
Använd Registrera endast en gång för ett Förvärv – finansiering.
Informationsgrupp Information om förvärv. 

Förvärv godkänt av

Definition Person som ger slutgiltigt bifall till att genomföra förvärvet.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Godkänt av

Definition Person som ger det slutgiltiga bifallet till att en process kan ske.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informations-

enheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskriv ningar 
för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person. 
Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Använd i samband med de informationsgrupper som 

används för att registrera namnet på den person som gav det 
slutgiltiga godkännandet för en process till exempel Utlån 
godkänt av. Använd tillsammans med Datum för godkännande 
för att registrera när godkännandet gjordes. Notera separata 
enheter för Förvärv godkänt av och Tilläggshistorik godkänd av.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Godkänt av – hos långivare

Definition Den person ur personalen som ger slutgiltigt bifall till att ett 
lån kan genomföras.

Registrering Det kan vara nödvändigt att registrera fler informations-
enheter som till exempel ett efternamn eller förnamn. 
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Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång per inlån.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Granskat av

Definition Person eller Organisation som genomför granskningen. Den 
som registrerats som Granskat av är ansvarig för Granskning 
av objekt – resultat.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 
informationsenheter som till exempel efternamn och 
förnamn. Beskrivningarna för dessa informationsenheter finns 
samlade under rubriken för Person eller Organisation som det 
passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera bara mer än en granskare om granskningen 

utfördes av fler än en Person eller Organisation.
Informationsgrupp Information om granskning.  

Granskning – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Granskning godkänd 
av ger slutgiltigt bifall till att genomföra granskningen.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en granskning.
Informationsgrupp Information om granskning.  

Granskning – metod

Definition Metoden som använts för att granska ett objekt eller en 
objektgrupp.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel fullständig; slumpmässig; urval.
Använd Registrera endast mer än en gång för ett objekt om flera 

metoder används.
Informationsgrupp Information om granskning.   

Granskning – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för granskningen av ett 
objekt eller objektgrupp. Det ska fungera som en referens till 
skriftlig dokumentation om en granskning.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel A 1993.123.
Använd Registrera endast en gång för en granskning.
Informationsgrupp Information om granskning.   
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Granskning av objekt – datum

Definition Det datum ett objekt senast kontrollerades på sin plats.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. Varje 

Granskning av objekt – datum relateras med ett Granskning 
– referensnummer för att identifiera separata granskningar. 
Tidigare Datum för objektgranskning kan behållas.

Informationsgrupp Information om granskning av objekt.  
 

Granskning av objekt – informationsenhet

Definition Den informationsenhet som granskades. 
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer. 
Exempel Benämning av objekt; material; kort beskrivning
Använd Registrera så många gånger som behövs för en 

informationsgranskning. 
Informationsgrupp Information om granskning av objekt.  

Granskning av objekt – kategori

Definition En kod som visar prioritering för ett objekt i granskningssyfte.
Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 

standardtermer eller koder.
Exempel 2; Hög, A.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle.
Informationsgrupp Information om granskning av objekt.  

 
Granskning av objekt – kommentar

Definition Ytterligare information om resultatet eller omständigheterna 
kring en objektgranskning.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Inte hittad men P. Nilsson kollar med avdelningens forskare.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. Varje 

Granskning av objekt – kommentar relateras med ett Granskning 
– referensnummer för att identifiera separata granskningar. 
Tidigare Kommentarer om objektgranskning kan behållas.

Informationsgrupp Information om granskning av objekt.  
 

Granskning av objekt – resultat

Definition Resultatet av en objektgranskning.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel närvarande; försvunnen; förlorad.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. Varje 

Granskning av objekt – resultat relateras med ett Granskning 
– referensnummer för att identifiera separata granskningar. 
Tidigare Resultat från objektgranskning kan behållas.

Informationsgrupp Information om granskning av objekt.  
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Granskning godkänd av

Definition Person som ger det slutgiltiga bifallet för att en granskning 
kan ske.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för en granskning.
Informationsgrupp Information om granskning.   

Grupp – kultur

Definition En identifierbar civilisationstyp.
Registrering Använd en enskild term. Använd endast skiljetecken om det 

är en del av termen och inledande stora bokstäver som i 
namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel aztekisk; olmesisk; mesopotamis; romersk
Använd Så många gånger som behövs för ett Grupp.
Informationsgrupp Information om grupp.   

Grupp – relation

Definition Sättet som en Grupp relaterad till ett särskilt objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel byggare;  mynttillverkare; designer
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt
Informationsgrupp Information om grupp   

Grupp – språkgrupp

Definition En bredare Grupp som kan identifieras utifrån samma 
lingvistiska rötter.

Registrering Använd en enskild term. Använd skiljetecken endast när det 
bildar en del av namnet och stora bokstäver där det ska vara 
det. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Dravidian.
Använd Så många gånger som behövs för ett Grupp.
Informationsgrupp Information om grupp.   

Habitat/fyndort

Definition En term som beskriver omgivningen och miljön för det 
område som ett exemplar samlades in i.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel sanddyn; saltvatten; träsk; sötvattensjö.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   
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Habitat/fyndort – kommentar

Definition Ytterligare information om en habitat/fyndort som inte har 
registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Sanddyn mot norr utsatt för högt tidvatten.
Använd Registrera bara en gång per Habitat/fyndort.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Hantering – rekommendationer

Definition Specifika rekommendationer för att hantera ett objekt utöver 
de åtgärder som normalt görs för den typen av objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Halsen är extremt skör; lyft endast i sockeln. Använd inte 

handskar–spröd färgyta.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Helhetsgrad

Definition En enskild term som beskriver hur helt ett objekt är.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel komplett; inkomplett; fragmenterad
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. 

Använd tillsammans med tidigare information om 
Helhetsgrad för att registrera förändringar av ett objekts 
helhetsgrad.

Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska 
bedömning. 

Helhetsgrad – datum

Definition Det datum när helhetsgraden för ett objekt registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Helhetsgrad.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Helhetsgrad – kommentar

Definition Ytterligare information om helhetsgraden för ett objekt som 
inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd 
terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Lock saknas.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.
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Information – användning

Definition Information om användningen av dokumentationen och 
tillhörande resurser.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Använd i multimediauppsats om vikingarna.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Användning och tillhandahållande av information. 

Information – källa

Definition Grupp, Person eller Organisation som kommer med 
information som registreras.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel för en Person, 
ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person 
eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation.
Använd Så många gånger som behövs varje gång som information 

läggs till dokumentationen.
Informationsgrupp Tilläggshistorik.   

Informationsenhet – system

Definition Information som registrerar ett klassifikationssystem, ordbok 
eller termlista från vilken en term för registrering tas.

Registrering Använd en enskild term med skiljetecken endast om 
det ingår i det verkliga namnet. Upprätthåll en lista med 
standardtermer. Använd bara om det inte finns några 
specifika relaterade systemfält till exempel för Benämning på 
objekt använd Benämning av objekt – system för att registrera 
den termlista eller klassifikationssystem som används.

Exempel intern termlista.
Använd Fälten ska kopplas ihop med informationsfält där termlistor 

eller klassifikationssystem behövs som Material, Innehåll - 
aktivitet.

Informationsgrupp Tilläggshistorik.
 
Informationskälla – datum

Definition Det datum då information erhålls för att läggas till 
dokumentationen.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en informationskälla.
Informationsgrupp Tilläggshistorik.   
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Inköpspris – grupp

Definition Det totala pris som betalats för en grupp objekt vid ett förvärv 
inklusive eventuella skatter. Om individuella priser för enskilda 
objekt i gruppen är kända använd Inköpspris - objekt.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal 
valuta genom att använda växlingskursen vid förvärvstillfället. 
Använd Förvärv – kommentar för att registrera uppgifter om 
icke-lokal valuta som använts vid betalning.

Exempel 750,00.
Använd Ett Inköpspris – grupp kan användas för ett antal objekt, men 

varje objekt kan bara ha ett Inköpspris – grupp.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Inköpspris – objekt

Definition Det totala pris som betalats för ett objekt vid ett förvärv 
inklusive eventuella skatter. Relaterad till Objektnummer. Om 
inga individuella priser är kända för specifika objekt i guppen, 
som till exempel för ett parti som köpts in på auktion använd 
Inköpspris – grupp.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal 
valuta genom att använda växlingskursen vid förvärvstillfället.

Exempel 750,00.
Använd Ett objekt kan bara ha ett registrerat Inköpspris – objekt .
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Inlån – datum för status

Definition Det datum då en Inlån – status registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för separera en beståndsdel. Var så 
specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. 
Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera bara en gång per Inlån – status.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Inlån – kommentar

Definition Generell information om ett inlån.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Person som lånar ut är orolig för klimatomständigheterna, 

hänvisa till senast gjorda klimatövervakningsprojekt.
Använd Registrera bara en gång per Inlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Inlån – kontaktperson

Definition Person som utsetts att vara ansvarig för inlånet för 
organisationens räkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.
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Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Inlån – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som tilldelats till utlånet av ett objekt från 
någon annan än organisationen. Numret ska också referera 
till ett ärende som innehåller skriftlig dokumentation om 
lånet.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel L1993.123.
Använd Samma Inlån – referensnummer kan användas för ett eller flera 

objekt som lånats tillsammans men ett lånat objekt kan bara 
ha ett Inlån – referensnummer i taget.

Informationsgrupp Information om inlån.   

Inlån – slutdatum

Definition Det datum när organisationen slutar att låna objekt.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång per inlåningshändelse.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Inlån – startdatum

Definition Det datum då organisationen börjar att låna ett objekt.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång per inlåningshändelse.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Inlån – status

Definition Status i processen för att genomföra ett inlån.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel påbörjad; avslutad; förhandling; informationsutbyte
Använd Registrera endast en gång per inlåningshändelse.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Inlån – syfte

Definition Anledningen till att ett inlån sker.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel utställning; forskning; konservering.
Använd Registrera endast en gång per inlåningshändelse.
Informationsgrupp Information om inlån.   
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Inlån – villkor

Definition Omständigheter som gäller för objekt som en del av 
inlåneavtalet inklusive omständigheter kring inlämning av 
arkeologiskt fynd- och dokumentationsmaterial

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Ljusnivåer ska begränsas till 50 lux.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om inlån. 

Inlämnare

Definition Person eller Organisation som ett lånat eller tillfälligt inlämnat 
objekt erhölls ifrån om annan än Nuvarande ägare eller 
Långivare.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel för en person, 
ett efternamn och ett förnamn. Beskrivningen av dessa 
informationsenheter finns under rubrikerna Person och 
Organisation. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera endast en gång för varja objekt eller objektgrupp.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.  

Inlämnarens krav

Definition Krav som ställts av en inlämnare eller ägare rörande 
inlämning av ett objekt eller en objektgrupp, inklusive 
omständigheter kring inlämning av arkeologiskt fynd- och 
dokumentationsmaterial.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Använd Registrera endast en gång per inlämning.
Exempel Får ej köras.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   

Innehåll/motiv – aktivitet

Definition En aktivitet avbildad på eller beskriven av ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel tedrickande; simning; bön.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – beskrivning

Definition En generell beskrivning av en avbildning på ett objekt 
eller beskrivning av ett objekt utan att tolka det. Detta kan 
inkludera beskrivningar av innehållet/motivet i audiovisuella 
verk. Använd Kort beskrivning och Fysisk beskrivning för att 
beskriva ett objekts andra funktioner.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Jaktscen med två figurer på hästryggen.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Innehåll/motiv – datum

Definition Ett datum på eller beskrivet av ett objekt
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 

informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel 
en rad datum eller ett datum uttryckt i text och även steg i 
produktionen som datumet är relaterat till. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum. Använd 
Datum – period för att registrera datum som inte uttrycks med 
siffror och eror som relaterar till ett objekts produktion.

Exempel Som för Datum.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – grupp

Definition En Grupp avbildad på eller beskriven av ett objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter, som till exempel, en stam eller 
språkgrupp. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Grupp. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – kommentar

Definition Ytterligare information om ett objekts innehåll/motiv som 
inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd 
terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Designen i skissen kommer att utgöra grunden till en beställd 

skulptur som ska uppmärksamma millenieskiftet.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – koncept

Definition Ett koncept som avbildas på eller beskrivs av ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel kärlek; fred.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – namn på händelse

Definition En händelse avbildad eller beskriven av ett objekt.
Registrering Använd en enskild term, använd skiljetecken endast när det 

utgör en del av ett namn på en händelse och stor bokstav när 
det ingår i namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Stockholms blodbad; The Goose Fair; The Charge of the Light 
Brigade.

Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Innehåll/motiv – objekt

Definition Ett objekt som avbildas på eller beskrivs av ett annat objekt.
Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på standard-

termer baserad på en erkänd terminologikälla. Använd 
samma terminologikälla som för registrering av Benämning 
på objekt.

Exempel Som för Benämning på objekt.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – organisation

Definition Organisation som avbildas eller beskrivs på ett objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter, som till exempel, namn och en adress. Beskrivningar 
för dessa informationsenheter samlas under rubriken 
Organisation.

Exempel Se under Organisation.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – person

Definition En Person avbildad på eller beskriven av ett objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – plats

Definition En Plats avbildad på eller beskriven av ett objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter som till exempel, ett namn på en by eller område. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Plats.

Exempel Som för Plats.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – position

Definition En avbildnings eller beskrivnings placeringen på ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel framsida; baksida; kant; fram; bak; sida ett
Använd Så många gånger som behövs för en avbildning eller 

beskrivning.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Innehåll/motiv – skrivtecken

Definition Skrivtecken i texten på ett objekt.
Registrering Använd en enskild term för att identifiera de skrivtecken 

som använts. Använd inte skiljetecken om det inte är en del 
av skrivtecknets namn. Använd bara stora bokstäver om det 
ingår i ett namn. Upprätthåll en lista med standardtermer. 

Exempel stenografi; handskrift; Cyrillic; oidentifierad skrift från Kina 
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – språk

Definition Språket för en text på ett objekt.
Registrering Använd en enskild term för att identifiera språket som 

används i inskriptionen. Använd inte skiljetecken om det inte 
är en del av språkets namn. Använd bara stora bokstäver om 
det ingår i ett namn.

Exempel Franska; engelska; Fr; En.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – typ av namn på händelse

Definition En term som beskriver vad det är för slags Innehåll/motiv – 
namn på händelse.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel kröning; massaker; strid; trädgårdsfest.
Använd Så många gånger som behövs för ett Innehåll/motiv – namn 

på händelse.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – typ av objekt

Definition En term som beskriver vad det är för slags Innehåll/motiv – 
objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel möbler; mat.
Använd Så många gånger som behövs för ett Innehåll/motiv – objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Innehåll/motiv – typ av övrigt

Definition Typ av aspekt som registreras av ett Innehåll/motiv – övrigt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel material; kön.
Använd Endast en gång för ett Innehåll/motiv – övrigt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Innehåll/motiv – övrigt

Definition En aspekt av ett innehåll/motiv avbildat på ett objekt som 
inte ryms inom de andra enheterna för innehåll.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer. Organisationen 
bör avgöra vilka aspekter av ett innehåll/motiv som de anser 
behöver registreras med hjälp av denna informationsenhet.

Exempel trä; kvinnlig
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription – beskrivning

Definition En beskrivning av icke textuell markering som skrivits in på 
ett objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Notera form, 
storlek och innehåll.

Exempel Triangel i cirkel, ungefär en centimeter i diameter.
Använd Registrera endast en gång för ett inskription – innehåll.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription – datum

Definition Det datum som en inskription gjordes.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informations-

enhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad datum 
eller ett datum uttryckt i text och även steg i produktionen 
som datumet är relaterat till. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum. Använd 
Datum – period för att registrera datum som inte uttrycks med 
siffror och eror som relaterar till ett objekts produktion.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera vid behov när informationsenheter för inskription 

registreras.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription – innehåll/motiv

Definition Inskription i form av text som en del av en dekoration eller 
konstruktion av ett objekt som registrerats i originalspråk.

Registrering Alfanumerisk text, på originalspråk, inskriven i objekt som en 
del av en dekoration eller konstruktion av objektet.

Exempel Hälsningar från Holmhällar / Gotland
Använd Registrera endast en gång för varje separat inskription på ett 

objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt  

Inskription – metod

Definition Metod som använts för en inskription av ett märke eller en 
text på ett objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel ristad; målad.
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Använd Så många gånger som behövs för en Inskription – innehåll/
motiv eller Inskription – beskrivning.

Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription – placering

Definition En term som beskriver placeringen för en inskription på ett 
objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel sockel; insida; kant; baksida; vänster.
Använd Registrera endast en gång för varje förekomst av en 

inskription på ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

 
Inskription – skrivtecken

Definition Skrivtecken som används i en inskription av text på ett objekt.
Registrering Använd en enskild term. Använd skiljetecken endast när det 

bildar en del av namnet och stora bokstäver där det ska vara 
det. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Cyrillic; Glagolitic.
Använd Så många gånger som behövs för en Inskription – innehåll/

motiv.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription – språk

Definition Det språk som används i en inskription med text.
Registrering Använd en enskild term med skiljetecken endast om 

det ingår i det verkliga namnet. Upprätthåll en lista med 
standardtermer.

Exempel Franska; japanska
Använd Så många gånger som behövs för en Inskription – innehåll/

motiv.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt  

Inskription – tolkning

Definition Tolkningen av en inskription eller markering på ett objekt.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Fisksymbolen härstammar från skrifterna och från det 

grekiska ordet för fisk och Jesus Kristus som båda börjar på 
samma två bokstäver.

Använd Behövs i relation med inskription - innehåll och inskription–
beskrivning.

Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription – translitterering

Definition Translitterering en inskriptionstext på ett objekt.
Registrering Använd exakt likvärdig grammatik och skiljetecken som 

används i originalspråket.
Exempel Lusippos epoiese.
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Använd Så många gånger som behövs för en Inskription – innehåll/
motiv eller Inskription – beskrivning.

Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription – översättning

Definition En översättning av en textinskription till organisationens 
huvudspråk.

Registrering Använd likvärdig grammatik och skiljetecken som i 
originalspråket.

Exempel Gjuten i Italien.
Använd Så många gånger som behövs för en Inskription – innehåll/

motiv.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Inskription utförd av

Definition Grupp, Person eller Organisation som ansvarar för inskription 
av ett objekt.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel för en Person, 
ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person 
eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation.
Använd Så många gånger som behövs för ett inskriptionsinnehåll 

eller inskriptionsbeskrivning.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.

Katalognummer

Definition Numret som tilldelats ett objekt i en utställningskatalog
Registrering Som det står i katalogen. Använd samma stora bokstäver och 

skiljetecken.
Exempel A 123 76.
Använd Om det behövs, registrera bara en gång för en referens.
Informationsgrupp Information om referens.   

Klimat- och miljöförhållanden – datum

Definition Det datum som hör till en kommentar om klimat- och 
miljöförhållanden.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 06/10/1996; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en Klimat- och 

miljöförhållanden – kommentar.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.
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Klimat- och miljöförhållanden – datum för kommentar

Definition Det datum då en Klimat- och miljöförhållanden – kommentar 
har använts.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en Klimat- och miljöförhållanden 

– kommentar.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Klimat- och miljöförhållanden – kommentar

Definition Dokumentation av klimat- och miljöförhållanden som ett 
objekt förvaras i.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Förvarad i plastlåda i träskjul med läckande tak, 1/3/1990 till 

3/1/1992.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt. Använd i 

samband med Klimat- och miljöförhållanden – datum för att 
upprätthålla en logg över de klimat-och miljöförhållanden 
som ett objekt förvarats i.

Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Klimat- och miljöförhållanden – rekommendationer

Definition Specifika rekommendationer för klimat och miljö där ett 
objekt ska ställas ut eller förvaras utöver de åtgärder som 
normalt brukar vidtas för den typen av objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Max 30 lux uv-ljus bestrålning på grund av bläcktyp.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Klimat- och miljömätning – datum

Definition Det datum då en klimat- och miljömätning ägde rum i ett 
utrymme.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Registrera alla 
fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 23/10/2007; 2011-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett Klimat- och miljömätning – 

värde.
Informationsgrupp Information om placering.   

Klimat- och miljömätning – kvalificerare för värde

Definition Noggrannheten som används när en aspekt av en placerings 
klimat- och miljöförhållanden mäts.

Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 
standardtermer eller koder. 

Exempel + eller - 150; ungefär.
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Använd Registrera endast en gång för ett Klimat- och miljömätning – 
värde.

Informationsgrupp Information om placering.   

Klimat- och miljömätning – värde

Definition Värdet för en klimat- och miljömätning vid en placering, 
uttryckt i siffror.

Registrering Ett nummer utan andra skiljetecken än decimaltecken när det 
behövs.

Exempel 987; 0.234.
Använd Registrera så många gånger som en mätning görs.
Informationsgrupp Information om placering.  

Klimat- och miljömätning – enhet för värde

Definition Den enhet som används vid mätning av en aspekt av en 
placerings klimat- och miljöförhållanden.

Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 
standardtermer eller koder.

Exempel C; %; Lux.
Använd Registrera endast en gång för ett Klimat- och miljömätning – 

värde.
Informationsgrupp Information om placering.    

Kommentarer

Definition Ytterligare kommentarer om ett objekt från besökare, 
antikvarier eller forskare.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. All information 
kan registreras här förutsatt att det inte finns något annat 
informationsenhet som passar bättre.

Exempel Identifieringen av objektet är troligen felaktig enligt professor 
P. Andersson som undersökte det 1992.04.13. Han hävdade att 
han har detaljerad information om denna typ av instrument. 
Hans adress finns i avdelningens arkiv.

Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Konservator

Definition Person eller Organisation som åtgärdar ett objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar. 
Organisationen kan ha standardformat för användning av 
namn.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Registrera bara en gång per Konservering – referensnummer 

om konserveringen inte utförs av mer än en Person eller 
Organisation.

Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder.  
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Konservering – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Konservering godkänd 
av ger slutgiltigt bifall till att genomföra förvärvet.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång per konserveringsarbete.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder.  

Konservering – kommentar

Definition Ytterligare information om konservering av ett objekt eller 
objektgrupp som inte registrerats någon annanstans. Använd 
fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Båren som använts som underlag ska lämnas tillbaka till 

ägaren.
Använd Registrera endast en gång per konservering av objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder på objekt. 

Konservering – material

Definition Material som används vid konservering av objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel etanol.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder på objekt. 

Konservering – metod

Definition Den metod som används vid konserveringen av objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel rengjord; förstärkt; omflyttad.
Använd Registrera bara mer än en gång för ett objekt om fler än en 

Konservering – metod har använts.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder. 

Konservering – prioritering för åtgärd

Definition En term som beskriver ett objekts behov av Konservering.
Registrering Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. 

Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder.
Exempel 1; 2; 3; A; B; brådskande.
Använd Registrera endast en gång per objekt för varje tillfälle
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder på objekt. 
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Konservering – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för konservering av ett 
objekt eller en objektgrupp. Det ska fungera som en referens 
till skriftlig dokumentation om konservering.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel C1993.123.
Använd Samma Konservering – referensnummer kan användas för en 

eller flera objekt som konserverats tillsammans.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder. 

Konservering godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt bifall för att ett konserveringsarbete 
ska ske.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång per konserveringsarbete.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder.  

Kort beskrivning

Definition En skriftlig beskrivning av ett objekt med ungefär en 
mening. Normalt används detta för administrativt- och 
identifikationsändamål. Här registreras den viktigaste 
informationen från ett antal separata beskrivande 
informationsenheter.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Ge tillräcklig 
information för att identifiera ett objekt vid inventering, 
i skriftliga ärenderubriker eller accessionsförteckningar. 
Informationen måste vara unik, men använd om möjligt 
information som gör att ett objekt kan kännas igen till 
utseendet.

 Sträva efter att hålla nere texten till 15 ord. Konstruera frasen 
från en kombination av information. Innehållet varierar mellan 
olika objekt och samlingar. Det kan vara bra att göra ett 
protokoll för beskrivningarna till exempel genom att generellt 
börja beskrivningen från framsidan till baksidan, från utsidan 
och in eller genom att ha ett antal bestämda färger.

Exempel Blå prickig porslinskanna, 1900-tal.
Använd Registrera åtminstone en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  



57

Kostnad

Definition En summa som betalats inom en process
Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta 

till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid 
förvärvstillfället. Använd Kostnad – kommentar för att 
registrera uppgifter om icke-lokal valuta som använts vid 
betalning.

Exempel 750,00.
Använd Använd i samband med de informationsgrupper som 

används för att registrera kostnad för en process till exempel 
Kostnad för konservering. Registrera endast en gång för en 
process som utförts på det sätt som den behövs.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Kostnad – kommentar

Definition Ytterligare information om kostnaden för processen.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Inkludera summa 

i icke-lokal valuta och även grundinformation om en särskild 
kostnad.

Exempel Notering om kostnad för konservering – Konservatorn 
uppskattar att restaureringen kommer att kosta 40000 SEK på 
grund av högt materialpris.

Använd Använd i samband med de informationsgrupper som 
används för att registrera kostnad för en process till exempel 
Kostnad för konservering. Registrera endast en gång för en 
process som utförts på det sätt som den behövs. Använd inte 
för kostnader som uppkommit vid ägaröverlåtelse av objekt.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Kön

Definition Kön på ett djurpreparat.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel hane; hona; hermafrodit; androgyn; okänd.
Använd Registrera endast en gång för ett prov.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Leveransdatum

Definition Det exakta datum som ett eller flera objekt som lämnat 
organisationen beräknas ankomma till sin destination.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång per beslut om utlämnande.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   
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Långivare

Definition Uppgifter om en grupp, person eller organisation som lånar 
ut ett objekt till organisationen.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel för en Person, ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person och 
Organisation som det passar.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation som det passar.
Använd Mer än en Långivare kan bara registreras för ett objekt om det 

ägs gemensamt.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Långivare – kontaktperson

Definition Uppgifter om en Person som utsetts av långivaren att ansvara 
för lånehanteringen för deras räkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person – rubrik. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera bara en gång per Långivare.
Informationsgrupp Information om inlån.   

Låntagare

Definition Uppgifter om en Person eller Organisation som lånar ett 
objekt från en organisation.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel för en Person, ett 
efternamn, ett förnamn och en adress. Beskrivningar för 
dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller 
Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om utlån.   

Låntagare – kontaktperson

Definition Uppgifter om en Person eller Organisation utsedd av en 
Låntagare ansvarig för att hantera lånet för låntagarens 
räkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 
informationsenheter som till exempel efternamn och 
förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar. 
Organisationen kan ha standardformat för användning av 
namn.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Registrera bara en gång per Låntagare.
Informationsgrupp Information om utlån.  
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Långivare – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Godkänt av – hos 
långivare ger sitt bifall till att ett lån kan genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång per inlån.
Informationsgrupp Information om inlån.  

Låntagare – status

Definition Status för Person eller Organisation som lånar objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel accrediterat museum; universitetsforskare.
Använd Registrera bara en gång per Låntagare.
Informationsgrupp Information om utlån.   

Material

Definition De grundläggande material och media som ett objekt är 
konstruerat av.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer. Beskriv medium 
och underlag för tvådimensionella verk. Beskriv inte 
ytbehandlingar som till exempel fernissa och färg om de inte 
är speciellt intressant. Inkludera inte företagsnamn.

Exempel trä; härdat stål; duk; ebenholtz; olja.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Material – namn

Definition Det namn som normalt används för att benämna en särskilt 
eller karaktäristiskt material för att ytterligare definiera det 
grundläggande materialet i sig självt. Detta kan vara ett 
folkligt eller generellt använt namn för en särskild typ av 
material eller märke.

Registrering Som det normalt används.
Exempel St Neot’s-type ware; latten; Cistercian ware
Använd Registrera vid behov för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Material – ursprung

Definition Den geografiska naturliga hemvisten för en förekommande 
växt, djur eller geologiska material som antingen har 
använts för att tillverka ett objekt eller har användas som 
ett prov för sin egen skull till exempel en fyndplats för sten, 
ursprungsland för timmer, geologisk plats för importerad sten 
eller fossil. Notera att detta inte är samma sak som Produktion 
av objekt – plats som är den plats som originalmaterialet har 
modifierats av människor till ett objekt.
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Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel ett namn på en by eller 
land men också steg i produktionen som associeras med en 
Plats x Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Plats.

Använd Så många gånger som behövs för ett Material.
Exempel Se under Plats.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Materialkomponent

Definition En betydande komponent, inlagring eller spår i ett material 
som ett objekt är gjort av. Detta kan också inkludera en 
patina eller en korrosionsprodukt som har bildats på ett 
objekt och som är av så stor betydelse att det behöver 
dokumenteras.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer. Organisationen bör 
bestämma om man ska använda kemiska beteckningar eller 
fullständiga namn till exempel Cu eller koppar.

Exempel härdning; kol; textil; mineraliserad.
Använd En eller flera gånger beroende på hur många 

materialkomponenter som behövs för att registrera ett 
objekt. Endast betydande objektkomponenter som har 
undersökts och analyserats vetenskapligt ska registreras.

Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Materialkomponent – kommentar

Definition Att registrera ytterligare information om en 
Materialkomponent.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Krossat skal; oregelbunden; omfång 1-2,5 mm.
 Sot från kol på nedre yttre yta.
 Innehåll i patina pekar på att det varit begravt i torr miljö.
Använd Registrera vid behov för en Materialkomponent.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Mottaget av

Definition Person som tar emot objektet när det kommer in i 
organisationens byggnader.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel ett efternamn och ett 
förnamn. Beskrivning av dessa informationsenheter finns 
samlad under rubriken Person.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för ett inkommande objekt.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   
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Mått

Definition En aspekt av en del av objekt som mäts.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer. Organisationen ska 
fastställa en standardiserad metod för att mäta olika typer av 
objekt.

Exempel höjd; bredd; djup; diameter; vikt; omkrets; radie; fart; storlek
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Mått – datum för värde

Definition Det datum när ett Mått – värde registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet. Denna information är särskilt 
viktig för att dokumentera förändringar under konservering.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Mått – värde.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Mått – kvalificerare för värde

Definition Uppmätt statistisk avvikelse för ett mått. Om fältet lämnas 
blankt så är det rimligt att tro att noggrannheten på måttet är 
korrekt. Använd inte stora bokstäver eller skiljetecken.

Registrering Använd standardiserade statistiska uppgifter.
Exempel + eller -, 150, ungefär, ned till närmaste cm.
Använd Registrera endast en gång per Mått som registrerats om det 

finns osäkerhet.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Mått – måttenhet

Definition Enheten för mått som används när man mäter ett Mått.
Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora 

bokstäver eller använd en standardförkortning. Upprätthåll 
en lista med standardtermer. Organisationen bör bestämma 
vilka standardenheter som ska användas för olika storlekar 
och objekttyper.

Exempel m, mm, gram.
Använd Registrera bara en gång per Mått.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Mått – uppmätt del

Definition Del av ett objekt som mäts.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel bas, ram, montering.
Använd Registrera bara en gång per Mått.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Mått – värde

Definition Värdet uttryckt med siffror för en Mått.
Registrering Ett nummer utan andra skiljetecken än decimaltecken när det 

behövs. Värdet bör vara så exakt som behövs för den typen 
av objekt, för processen och för organisationen.

Exempel 987; 0.234.
Använd Registrera bara en gång per Mått.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Nummer på upplaga

Definition Ett nummer som tilldelats en grupp av objekt som 
producerats på samma gång av en tillverkare.

Registrering Registrera information om numret och typ av begränsad 
upplaga eller produktionstillfälle, till exempel tryck eller 
gjutning som objektet är en del av. Använd Exemplarnummer 
för att registrera ett nummer som tilldelats ett enskilt objekt 
vid ett produktionstillfälle.

Exempel femte upplagan, utgiven 1993.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Nuvarande placering

Definition Platsen inom organisationen som objektet för närvarande 
finns placerad.

Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 
standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar 
specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel U.23.4a rum 1, låda 3, hylla 4.
Använd Registrera en gång för varje objekt vid ett tillfälle. Information 

om Nuvarande placering kan behållas, men det är bara den 
enskilda Nuvarande placering som inte har ett tillhörande 
Datum för återflyttning som är den “aktiva” Nuvarande 
placering.

Informationsgrupp Information om placering av objekt.   

Nuvarande placering – kommentar

Definition Information om anledningen till att ett objekt finns på sin 
Nuvarande placering.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Placerad här i väntan på färdigställande av säkerheten i 

utrymme 322.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om placering av objekt.   

Nuvarande placering – lämplighet 

Definition En term som beskriver i vilken utsträckning som ett objekts 
nuvarande placering är lämplig med tanke på objektets 
behov.

Registrering Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. 
Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder.
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Exempel 1; 2; A; B; opassande; relativt bra; farlig.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om placering av objekt.   

Nuvarande ägare

Definition Uppgifter om ägaren till ett inlånat eller tillfälligt inlämnat 
objekt eller ett annat objekt som organisationen har ansvaret 
för och som inte ägas av organisationen.

Registrering Det kan vara nödvändigt att registrera flera 
informationsenheter, som till exempel för en Person, 
ett efternamn eller förnamn. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person 
eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   

Nästa tillståndskontroll/bedömning – datum

Definition Det datum när det är dags för nästa tillståndskontroll eller 
tekniska undersökning.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Tillståndskontroll/undersökning.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Objekt – status

Definition Ett uttalande om statusen för ett naturvetenskapligt 
exemplar eller andra objekt i förhållande till andra 
existerande objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel typ; paratyp; holotyp; paralectotyp; kopia; förfalskning
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Objektets historik – kommentar

Definition Ett objekts historik, inklusive produktion, ägare, försäljare 
och de omständigheter som hör till detta. Registrera den 
information som inte har registrerats någon annanstans här. 
Använd fastlagen terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskriv 
information som: Varför ett objekt producerades; Vem som 
producerade det; Vem som ägde det, sålde det och varför; 
Individer som använde ett objekt och i vilket syfte; Var ett 
objekt har varit.
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Exempel Denna sångsvan häckade vid sjön Fryken i sex år med samma 
partner. Den sågs 1986 vid Fryksta utan partner. Ett år senare 
hade den inte parat sig och verkade vara sjuk. Den sköts av 
skogvaktaren.

 Detta skåp tillhörde Elisabeth Dashwood, som var den äldsta 
dottern till Sir James Dashwood. Hon var baronessa och 
byggde Kirklington Park i Oxon. Hon gifte sig med George 
Montague.

Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Objektkomponent – information

Definition Den informationsenhet som beskriver en Objektkomponent – 
namn.

Registrering Använd enskilda termer utan skiljetecken för att namnge den 
informationsenhet som beskriver Objektkomponent – namn. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Person som producerat objektet; Material; Teknik
Använd Så många gånger som behövs för en Objektkomponent – 

namn. Systemet måste koppla ihop de informationsenheter 
som är specificerade med Objektkomponent – namn.

Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Objektkomponent – namn

Definition Den icke separerbara komponenten av ett objekt som 
beskrivs.

Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 
standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla. 
Använd samma terminologikälla som för registrering av 
Benämning på objekt.

Exempel ärm; handtag; blad; knapphål.
Använd Använd Objektkomponent – namn för att indikera vilken 

icke separerbar och därför onumrerad del av ett objekt som 
beskrivs. När separerbara och separata numrerade delar av 
ett objekt beskrivs använd Objektnummer för att registrera 
numret på delen och skapa ny information som relaterar 
till det numret. Använd Objektkomponent – information 
för att identifiera informationsenheter som beskriver 
Objektkomponent – namn.

Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Objektnummer

Definition Ett unikt nummer som identifierar ett objekt eller prov, 
inklusive eventuella separat delar.

Registrering Följande bör övervägas när ett objekt tilldelas ett 
Objektnummer: 

 Använd endast ett enskilt nummer för att beskriva en 
objektgrupp om antalet är för stort för att numrera 
individuellt. Antingen samlade i en behållare eller separat 
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redovisade som en låda med skärvor eller ett arkeologiskt 
fynd- och dokumentationsmaterial.

 Inkludera inte några klassificeringskomponenter i numret då 
dessa kan ändras.

 Undvik komponenter med bokstäver.
Exempel 1992.1234; 1992.12.1.
Använd Tilldela ett unikt Objektnummer till varje separat eller 

löstagbar del av ett objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Organisation – adress

Definition Adressen där en Organisation kan kontaktas.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter, som till exempel, namn på 
byggnad, gatunamn och stad. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Adress.

Exempel Se under Adress.
Använd Så många gånger som behövs för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation .

Organisation – datum för grundande

Definition Det datum då ett Organisation formellt blev till.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 

informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel 
en rad datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera endast en gång för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.  

Organisation – datum för upplösande

Definition Det datum då ett Organisation formellt slutade att existera. 
Detta kan vara det datum då det övertogs av någon annan 
eller avvecklades.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 
informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel 
en rad datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera endast en gång för ett Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.  

Organisation – funktion

Definition De aktiviteter som utgör den största delen av en Organisation.
Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 

standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.
Exempel bank; välgörenhet; förlag; skotillverkare
Använd Så många gånger som behövs för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.   



66

Organisation – grupp

Definition Den sociala, socioprofessionella, etniska eller kulturella grupp 
som en Organisation hör till.

Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 
standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.

Exempel Belgisk; Wessexkultur; romansk, skånsk.
Använd Så många gånger som behövs för en Organisation. Notera 

att vissa termer som används inom arkeologin kan ha en 
rad kopplingar och kan registreras under olika rubriker, 
till exempel Datum – period (kronologisk) Produktion av 
objekt – grupp (etnisk) eller Relaterad kulturell likhet som har 
inneboende funktioner och/eller kontextuella relationer som 
kopplar objekt till “belgisk” materiell kultur.

Informationsgrupp Information om organisation.  

Organisation – historia

Definition Historisk information om en Organisation.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskrivning av en 

Organisation eller dess generella arbetsområde. Registrera 
inte information som är specifik för ett objekt, använd istället 
Produktion – kommentar eller Objektets historik – kommentar.

Exempel Genomgick flera förändringar i inriktning på 1930-talet innan 
det etablerade sin nuvarande roll på marknaden.

Använd Registrera endast en gång för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation   

Organisation – kontaktperson

Definition Representant för en Organisation som vanligtvis används för 
kontakt.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person.

Exempel Se under Person.
Använd Så många gånger som behövs för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.  

Organisation – namn

Definition Namnet på en Organisation.
Registrering Använd namnet precis som det anges av en Organisation. 

Upprätthåll en lista över organisationsnamn.
Exempel British Museum; National Motor Museum.
Använd Registrera endast en gång för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.   

Organisation – plats för grundande

Definition Information om den plats som en Organisation blev till på.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter som till exempel, ett namn på en by eller område. 
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Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Plats.

Exempel Se under Plats.
Använd Registrera endast en gång för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.   

Organisation – referensnummer

Definition En kod som identifierar en Organisation relaterad till ett 
objekt.

Registrering Registrera ett unikt nummer eller kod som unikt identifierar 
en Organisation där ett Organisationsnummer inte existerar. 
Upprätthåll en lista på standardkoder som används.

Exempel FLG1992.
Använd Registrera endast en gång för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.   

Organisation – relation

Definition Sättet som en Organisation relaterat till ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel tillverkare; ansvarig utgivare; byggare; finansiär
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om organisation   

Organisation – tillägg till namn

Definition Ytterligare information om identiteten för en Organisation.
Registrering Denna information används för att identifiera en Organisation 

bland andra, i händelse av samma namn. Registrera 
all information som syftar till att skilja mellan denna 
Organisation och en annan med ett liknande namn.

Exempel Oxford (om det är Museum of Modern Art).
Använd Så många gånger som behövs för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.   

Organisation – underavdelning

Definition Namnet på en underavdelning för en Organisation.
Registrering Så många gånger som det behövs. Underavdelningar har ofta 

ett namn som indikerar att de är del av något större och inte 
kan registreras som huvudorganisationen. Upprätthåll en lista 
på underavdelningar för varje Organisation.

Exempel Samlingsavdelningen; Konstskola.
Använd Så många gånger som behövs för en Organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.   

Organisationens kurir

Definition Person som fått ansvaret för att följa med ett objekt på en 
förflyttning externt.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel ett efternamn, 
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ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Person.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång per förflyttning.
Informationsgrupp Information om förflyttning.   

Organisationsnummer

Definition Nummer eller kod som unikt identifierar en Organisation. 
Organisationsnummer tilldelas i Sverige av bland annat 
Bolagsverket, Skatteverket och Lantmäteriet.

Registrering Vanligtvis nummer med tio siffror Använd speciellt för att 
identifiera objekt som kommer från utanför organisationen.

Exempel 202100-1090.
Använd Registrera endast en gång per organisation.
Informationsgrupp Information om organisation.  

Packning – kommentar

Definition Information om ett objekt eller en objektgrupps förpackning 
vid tiden för inlämningen till organisationen.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Packtejp, bubbelplast.
Använd Registrera endast en gång per inlämning.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt   

Packning – rekommendation

Definition Specifika rekommendationer för att packa ett objekt utöver 
de åtgärder som normalt vidtas för liknande objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Ska packas och alltid förvaras stående.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Person – adress

Definition Adress där en Person kan kontaktas.
Registrering Det är nödvändigt att använda flera informationsenheter 

som till exempel namn på byggnad, gatunamn och stad. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Adress.

Exempel Se under Adress.
Använd Så många gånger som behövs för en Person.
Informationsgrupp Information om person.  

Person – biografisk kommentar

Definition Information om den personliga historien för en Person.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskriv skola 

och ytterligare utbildning, anställningshistorik, nuvarande 
anställning och professionell historik. Använd också för att 
indikera när en Person arbetade i. Här ska inte information 
finnas om ett specifikt objekt. Detta ska istället finnas under 
informationsfält om objekt som Produktion – kommentar eller 
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Objektets historik. Inkludera information om anställning i en 
organisation om det rör sig om en anställd.

Exempel Utbildad på Burston Village School i Suffolk. Hon var 
snickarlärling och arbetade 23 år på trämöbeltillverkaren 
Bures.

Använd Registrera bara en gång per Person.
 Använd denna information om en ägare, väljare eller åskådare 

till ett objekt och som ingår i ett projekt kring att Omvärdera 
samlingar.

Informationsgrupp Information om person.  

Person – dödsdatum

Definition Det datum då en Person dog på.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 

informationsenhet för att beskriva detta datum, till 
exempel en rad datum eller ett datum uttryckt i text 
och även hur datumet fastställdes. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum. Använd 
Datum – period för att registrera datum som uttrycks på annat 
sätt än i siffror och tidsepoker som relaterar till en Persons 
död.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – dödsplats

Definition Plats som en Person dog på.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter som till exempel, ett namn på en by eller 
område. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Plats.

Exempel Se under Plats.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.  

Person – efternamn

Definition En Persons familjenamn.
Registrering Använd stora bokstäver och skiljetecken som används 

för Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Jones; Degas; Pettersson; Sköld.
Använd Registrera endast en gång per Person. Korsreferenser kan 

göras mellan olika former av denna Persons efternamn.
Informationsgrupp Information om person.   
 



70

Person – födelsedatum

Definition Det datum då en Person föddes på.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informations-

enhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad 
datum eller ett datum uttryckt i text och även hur datumet 
fastställdes. Beskrivning av dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Datum. Använd Datum – period för att 
registrera datum som uttrycks på annat sätt än i siffror och 
tidsepoker som relaterar till en Persons födelse.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – födelseplats

Definition Plats som en Person föddes på.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter som till exempel, ett namn på en by eller 
område. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Plats.

Exempel Se under Plats.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – förnamn

Definition En Persons förnamn.
Registrering Använd de stora bokstäver och skiljetecken som vanligtvis 

används av en Person. Organisationen kan ha standardformat 
för användning av namn.

Exempel John; J. G.; Anne S.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – grupptillhörighet

Definition Grupptillhörighet (social, etnisk, kulturell, tro, könstillhörighet) 
som en Person hör till eller identifierar sig med.

Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 
standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.

Exempel belgisk, romansk, pre raphaelite
Använd Använd en eller flera gånger som det behöv för en 

organisation. 
 Notera att vissa termer som används inom arkeologin kan ha 

en rad kopplingar och kan registreras under olika rubriker, till 
exempel Datum – period (kronologisk) Produktion av objekt – 
grupp (etnisk) eller Relaterad kulturell likhet som har särskilda 
kännetecken och/eller kontextuell association som kopplar 
objektet med “belgisk” materiell kultur.

 Använd denna information om en ägare, väljare eller åskådare 
till ett objekt och som ingår i ett projekt kring att Omvärdera 
samlingar. 

Informationsgrupp Information om person.   
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Person – hälsningsfras

Definition Form av hälsning som används i korrespondens.
Registrering Använd formen så som det används i början av ett brev 

eller annan typ av korrespondens. Organisationen kan ha 
standardformat för hälsningsfraser.

Exempel Käre Jeff; Bäste herr Larsson.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – initialer

Definition De inledande bokstäverna i Person – förnamn och Person – 
efternamn.

Registrering Registrera genom att använda stora bokstäver.
Exempel J G; ASY.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – kommentar om namn

Definition En kommentar som primärt används i dokumentationssyfte 
för att förklara varför en specifik namnform valdes. Notering 
som skiljer en Person från andra med samma namn.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Denna stavning användes för att tillverkaren föredrar den mer 

ålderdomliga formen av förnamnet.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person. 

Person – kön

Definition Könet på en Person.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel kvinna; man; annat.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – nationalitet

Definition En Persons officiella nuvarande nationalitet.
Registrering Använd inte skiljetecken. Upprätthåll en lista med 

standardtermer.
Exempel Brittisk; turkisk.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – referensnummer

Definition En kod som identifierar en Person relaterad till ett objekt.
Registrering Använd ett unikt nummer eller kod som unikt identifierar en 

Person. Upprätthåll en lista med nummer eller koder.
Exempel FLG1992.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   
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Person – relation

Definition Sättet som en Person är relaterad till ett särskilt objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel designer; målare; avbildad på; kritiserad i; gravör; 

mynttillverkare.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – stil/skola

Definition Den huvudsakliga stilen som en Person arbetade i.
Registrering Använd en enskild term, utan skiljetecken. Använd bara stora 

bokstäver när det behövs i namn. Upprätthåll en lista med 
standardtermer.

Exempel impressionist; neoklassisist; surrealist.
Använd Så många gånger som behövs för en Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – tillägg till namn

Definition En term för hedersbetygelse som en Person har i relation till 
sitt arbete.

Registrering Den formella formen för en referens som föredras av en 
person eller som är vanligt förekommande i referenskällor. 
Informationen kan inkludera uttryck som anger kunglig 
status, fras som innehåller personens titel och namn på 
deras stat, grupp eller profession. Organisationen kan ha 
standardformat för referenser.

Exempel Elizabeth I; Queen of England; DFC; BA; Equerry to George III
Använd Så många gånger som behövs för en Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – titel

Definition Formen av tilltal som används av en Person.
Registrering Använd titel som en Person normalt använder i brev. Om titeln 

är förkortad i vanliga fall, använd den förkortade formen. I 
annat fall bör titeln skrivas ut i sin helhet. Organisationen kan 
ha standardformat för adresser använda till Person.

Exempel Herr; Fru; Mr; Ms; Sir; högvördige; doktor.
Använd Registrera bara en gång per Person.
Informationsgrupp Information om person.   

Person – yrke

Definition Yrket eller anställningen hos en Person.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel chefskassör; kurator; museichef; lantbrukare
Använd Så många gånger som behövs för en Person.
Informationsgrupp Information om person.   
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Placering – adress

Definition Adressen till en Placering när den finns på annan plats än 
merparten av organisationen.

Registrering Det är nödvändigt att använda flera informationsenheter 
som till exempel namn på byggnad, gatunamn och stad. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Adress.

Exempel Se under Adress.
Använd Registrera endast en gång per Placering.
Informationsgrupp Information om placering.   

Placering – datum

Definition Det datum då ett objekt placerades på en Nuvarande placering.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Nuvarande placering.
Informationsgrupp Information om placering av objekt.   

Placering – datum för kommentar om förhållanden

Definition Det datum då en Placering – kommentar om förhållanden 
registrerades.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera tillsammans med Placering – kommentar om 

förhållanden för att skapa en historik över förhållandena i en 
placering.

Informationsgrupp Information om placering.   

Placering – kommentar om förhållanden

Definition Information om tillståndet för en placering inklusive 
omständigheterna kring klimat, miljö och renlighet.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. För att registrera 
lämpligheten för ett objekt att placeras där använd 
Nuvarande placering – lämplighet.

Exempel Fuktiga väggar, trasigt fönster.
Använd Placering – kommentar om förhållanden kan upprepas 

tillsammans med Placering – datum för kommentar om 
förhållanden för att skapa en historik över förhållandena.

Informationsgrupp Information om placering.   

Placering – kommentar om säkerhet

Definition Information om säkerhet vid en specifik Placering.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Lådans lock är trasigt.
Använd Registrera endast en gång för en Placering.
Informationsgrupp Information om placering.   
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Placering – kommentar om tillgänglighet

Definition Information om tillgängligheten till en specifik Placering.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Höjden på ingången till utställningssalen är 2 meter. 

Lyftanordningen går inte in genom dörren. Manuell lyfthjälp 
behövs till tunga objekt.

Använd Registrera endast en gång för en Placering.
Informationsgrupp Information om placering.   

Placering – referensnamn/nummer  

Definition Ett unikt namn, nummer eller identifierare för en utställninngs- 
eller förvarings Placering. Det kan också gälla för en Placering i 
ett datasystem som används för digitala objekt.

Registrering Måste vara på tillräcklig och ändamålsenlig detaljnivå för att 
kunna lokalisera objekt exakt. Det kan vara uttryckt som en 
hierarki, till exempel byggnad/rum/låda.

Exempel Magasin Annex 1; G58; c:/objekt/2005/.
Använd Registrera endast en gång för en placering.
Informationsgrupp Information om placering.  

Placering av dokument

Definition Den plats ett dokument som man hänvisar till finns arkiverat i 
organisationens dokumentationssystem.

Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 
standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar 
specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel Rum 153; monter 3; låda 4; C:/Dokument/Utlåningsdokument/
Lån-2003-03.

Använd Registrera endast en gång för ett dokument som hänvisats 
till.

Informationsgrupp Information om referens.  

Planerat slutdatum

Definition Det datum som en process planeras att avslutas.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för 

att registrera det planerade slutdatumet för en process till 
exempel Utlån – planerat slutdatum. Registrera endast en 
gång för ett referensnummer för en process. Notera att denna 
informationsenhet fungerar för processer som börjar och 
slutar under perioder kortare än en dag men även för de som 
tar längre tid.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  
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Planerat startdatum

Definition Det datum som en process är planerad att börja.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp 

för att registrera den planerade starten för processen till 
exempel Utlån – Planerat startdatum. Registrera endast en 
gång för ett referensnummer för en process. Notera att denna 
informationsenhet fungerar för processer som börjar och 
slutar under perioder kortare än en dag men även för de som 
tar längre tid.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Plats – datum för kontext

Definition Datumet för en kontext.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 

informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel 
en rad datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera bara en gång per Plats – kontext eller/och Plats – 

nivå på kontext.
Informationsgrupp Information om plats .  

Plats – datum för kännetecken

Definition Datum för platsens kännetecken.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informations-

enhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad datum 
eller ett datum uttryckt i text och även steg i produktionen 
som datumet är relaterat till. Beskrivning av dessa informations-
enheter samlas under rubriken Datum. Använd Datum – 
period för att registrera datum som inte uttrycks med siffror 
och eror som relaterar till ett objekts produktion.

Exempel Som för Datum.
Använd Så många gånger som behövs för ett Plats – kännetecken.
Informationsgrupp Information om plats .  

Plats – kommentar

Definition Ytterligare information om en Plats som inte har registrerats 
någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Platsen ligger fyra mil norr om Uddevalla.
Använd Registrera bara en gång per Plats – namn.
Informationsgrupp Information om plats .  
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Plats – kontext

Definition Ett nummer, kod eller term som identifierar en fysisk lämning 
av en arkeologisk händelse som en mur, en grop eller ett dike.

Registrering Registrera precis som det används av Fältinsamling/
undersökning utförd av.

Exempel 34; 56; XXI; stolphål; norra tvärskeppet.
Använd Om det behövs, registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om plats.   

Plats – koordinater

Definition Den exakta placeringen av en plats uttryckt enligt ett utvalt 
system.

Registrering Använd lämpligt standardformat.
Exempel AS 3192 6024.
Använd Registrera bara en gång per Plats – namn. Ytterligare Plats 

– koordinater kan registreras om det förekommer olika Plats–
typ av koordinater till exempel latitud/longitudreferens eller 
rutnätsreferens kan registreras för samma placering.

Informationsgrupp Information om plats.   

Plats – kvalificerare för koordinater

Definition Uppmätt noggrannheten för Plats – koordinater.
Registrering Använd standardiserade statistiska uppgifter. Om fältet lämnas 

tomt kan man anta att registrerade Plats – koordinater antas 
vara korrekt. Använd inte stora bokstäver eller skiljetecken.

Exempel + eller -; ungefär.
Använd Registrera endast en gång per Plats – koordinaterom det finns 

oklarheter.
Informationsgrupp Information om plats.   

Plats – kännetecken

Definition Namnet som ett kännetecken för en plats normalt är känt 
under.

Registrering Använd en enskild term. Skiljetecken och stora bokstäver 
används endast när de är en del av namnet. Upprätthåll en 
lista med standardtermer.

Exempel Ben Lawers; Beachy Head; Chun Castle.
Använd Så många gånger som behövs för ett Plats. Plats – kännetecken 

kan relatera till uppgifter om fornlämningar och monument.
Informationsgrupp Information om plats .  

Plats – namn

Definition Vanligast förekommande namn eller titel på Plats.
Registrering Använd skiljetecken och stora bokstäver när det är väsentligt 

för namnet.
Exempel Östersjön; Visby; Kinnekulle.
Använd Så många gånger som behövs för ett Plats.
Informationsgrupp Information om plats .  
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Plats – nivå på kontext

Definition En nivå inom en kontext.
Registrering Registrera precis som det används av Fältinsamling/

undersökning utförd av.
Exempel 1; 5; B16; XB.
Använd Om det behövs, registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om plats.   

Plats – position

Definition En exakt position på en plats, oftast använd till att registrera 
fynd av ett objekt under fältinsamling/undersökning.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Under en sten längst nedanför klippan.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om plats .  

Plats – referensnummer

Definition En kod som beskriver en Plats relateras till ett objekt, 
utgrävning eller prov.

Registrering Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. 
Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder. Kan 
inkludera en förkortning för Plats – namn tillsammans med 
året som objektet eller provet hittades.

Exempel FLG1992.
Använd Registrera bara en gång per Plats.
Informationsgrupp Information om plats.   

Plats – relation

Definition Sättet som en Plats är relaterad till ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Använd tidigare former av verb som har använts. Upprätthåll 
en lista med standardtermer.

Exempel tillverkad; byggd; använd.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om plats .  

Plats – status

Definition En formell administrativ eller vetenskaplig status tilldelat en 
Plats.

Registrering Använd en enskild term. Använd bara stora bokstäver och 
skiljetecken när det är väsentligt för termen som används. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Riksintresse, världsarv, byggnadsminne
Använd Så många gånger som behövs för ett Plats.
Informationsgrupp Information om plats . 
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Plats – typ av koordinater

Definition Lokaliseringssystemet som använts för att beskriva 
koordinaterna för en Plats.

Registrering Använd en enskild kod eller term, utan skiljetecken. 
Upprätthåll en lista med standardkoder eller termer.

Exempel LL (Latitude & longitude); NGR (National Grid reference); UTM 
(Universal Transverse Mercator); Altitude Depth.

Använd Registrera endast en gång per Plats – koordinater.
Informationsgrupp Information om plats.   

Plats – typ av kännetecken

Definition Typen eller kategorin för registrerad Plats – kännetecken .
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel ö; berg; bukt; dal; klippa; slott; grav.
Använd Så många gånger som behövs för ett Plats – kännetecken.
Informationsgrupp Information om plats.   

Plats – typ av namn

Definition Typen eller kategorin för registrerad Plats .
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel bad; gravkammare; marknadstorg; stad; by; kontinent; 

subkontinent; byggnadsnummer; fält; landskap; socken; land; 
byggnadsnamn; stat.

Använd Så många gånger som behövs för ett Platsför att spegla olika 
användningsområden för en plats.

Informationsgrupp Information om plats .  

Plats – typ av referensnummer

Definition Kategorin för registrerad Plats – referensnummer .
Registrering Använd en enskild term. Använd bara stora bokstäver och 

skiljetecken när det är väsentligt för termen som används. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Projektnummer; fornlämningsnummer; RAÄ-nr
Använd Registrera som det behövs tillsammans med Plats – 

referensnummer.
Informationsgrupp Information om plats .  

Plats – uppgifter om klimat och miljö

Definition Information om klimat och miljö som har betydelse för 
ett objekt, som uppgifter om bevarandeförhållanden i 
omgivningen.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel vattendränkt; kollager.
Använd Registrera som det behövs för ett Plats – namn.
Informationsgrupp Information om plats .  



79

Plats – ägare

Definition Ägaren av en Plats relaterad till ett objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en 
adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Grupp, Person och Organisation.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation.
Använd Registrera mer än en gång för en Plats om den ägs av flera.
Informationsgrupp Information om plats .  

Process – datum

Definition Det datum då en process slutfördes.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Process.
Informationsgrupp Information om process.   

Process – kommentar

Definition Ytterligare information om ett objekts process som inte har 
registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Ramad för en Francis Towneutställning vid Tate Gallery.
Använd Registrera endast en gång för en processhändelse.
Informationsgrupp Information om process.   

Process – metod

Definition Metod som används för att genomföra en process för ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel förändring; preparering; C-14-datering, automatisk 

identifiering av art.
Använd Registrera endast mer än en gång för ett objekt om flera 

metoder används.
Informationsgrupp Information om process.   

Process – person/organisation

Definition Person eller Organisation ansvarig för att genomföra en 
process för ett objekt.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel för en Person, ett efternamn eller 
förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar. 
Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Så många gånger som behövs för en processhändelse.
Informationsgrupp Information om process.   
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Process – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för en process som genom-
förs för ett objekt eller en grupp av objekt. Det ska fungera 
som en referens till skriftlig dokumentation om en process.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel P1993.123.
Använd Samma Process – referensnummer kan användas för en eller 

flera objekt i samma process.
Informationsgrupp Information om process.   

Produktion av objekt – datum

Definition Det datum när ett steg i design, skapande eller tillverkande av 
ett objekt skedde.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 
informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel 
en rad datum eller ett datum uttryckt i text och även steg i 
produktionen som datumet är relaterat till. Beskrivning av 
dessa informationsenheter samlas under rubriken Datum. 
Använd Datum – period för att registrera datum som inte 
uttrycks med siffror och eror som relaterar till ett objekts 
produktion.

Exempel Se Datum.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt.  

Produktion av objekt – grupp

Definition En Grupp som är involverad i ett objekts design, skapande 
och tillverkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att registrera flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn och ett förnamn 
 samt även vilken slags involvering de har haft i produktions-
sprocessen. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Grupp. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt.  

Produktion av objekt – kommentar

Definition Ytterligare information om ett objekts produktion.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Registrera 

information inom följande områden: Detaljerad beskrivning 
av tekniker och processer som används i en produktion, 
konstruktion eller dekorering av ett objekt eller: 

 Recept för produktion av leror, färg, fernissor, glasyrer eller 
lacker som används vid tillverkning av ett objekt.

 Ritningar, gjutformar eller skisser som användes för design/
skapande av objekt.
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 Om mer än en Produktion av objekt–grupp/person/
organisation/plats registreras, så bör Produktion av objekt – 
kommentar användas för att ge ytterligare information om 
relationen mellan de olika stegen i produktionen.

Exempel Bränd till 1060 grader och sedan målad med kopparoxid och 
saltlösning och rakubränd i 1050 grader. Koboltoxid och salt i 
lösning, mörka fläckar tillagda och raffinerad i elektrisk ugn.

 En arkitektonisk design inkluderad i Adamskisserna i Soane 
Museum, Nr 218, visar ett skåp av nästan men inte exakt 
liknande typ, och med datumet 1st Juni 1771.

Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt .  

Produktion av objekt – organisation

Definition En Organisation som är involverad i ett objekts design, 
skapande eller tillverkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel typ av inblandning i 
produktionsprocessen. Beskrivningar för dessa informations-
enheter samlas under rubriken Organisation. Organisationen 
kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Organisation.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt .  

Produktion av objekt – person

Definition En Person som är involverad i ett objekts design, skapande 
och tillverkning. Detta kan inkludera den som är ansvarig för 
ett objekt.

Registrering Det kan vara nödvändigt att registrera flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn och ett förnamn 
samt även vilken slags involvering de har haft i produktionss-
processen. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt .  

Produktion av objekt – plats

Definition En Plats där design, skapande och tillverkning av ett objekt 
ägde rum.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel ett namn på en by 
eller land men också steg i produktionen som hör till Plats x 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Plats.

Exempel Se under Plats.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt.  
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Produktion av objekt – syfte

Definition Anledningen till att ett objekt tillverkades.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Bordet tillverkades till en utställning om avant gardistiska 

inhemska möbler.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt.  

Referens

Definition Uppgifter om bibliografisk eller annan referens till ett 
objekt. Referenser kan vara i olika medier som publicerad, 
opublicerad, audio, video, dataregister

Registrering Använd ett standardiserat format för kort beskrivning som 
fastställts av organisationen.

Exempel Citat från böcker och tidningar enligt
 Organisationens skrivregler.
 Böcker: Efternamn, förnamn, årtal. Efternamn, Förnamn, 

Årtal, Artikelns titel, Tidskriftens namn, Volym(nr):sid-sid. 
Utgovningsort: Förlag Xxx.

 Tidskrifter: Titel xxx.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om referens.   

Referens – författare/redaktör

Definition Person eller Organisation ansvarig för det intellektuella 
innehållet i ett arbete som refererats till.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel för en Person, 
ett efternamn eller förnamn. Beskrivningarna för dessa 
informationsenheter finns samlade under rubriken för Person 
eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Så många gånger som det behövs.
Informationsgrupp Information om referens.   

Referens – kommentar

Definition Specifika uppgifter om relevansen hos  Referens till objektet, 
inklusive ett abstract om det behövs.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Referens kan 
vara till en publicerad eller opublicerad film, ljud eller 
reproduktionskälla.

Exempel Diskuterar samlingen i ljuset av de tvister kring upphovsman 
som pågår i Holland.

Använd Registrera bara en gång per Referens.
Informationsgrupp Information om referens.   
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Referens – nummer

Definition Ett nummer eller identifierare som är unikt för en Referens.
Registrering Använd referensnummer som ger tillgänglighet till arbetet 

antingen i organisationen, lokala biblioteket eller annan källa. 
För referenser som bara finns på internet använd URL.

Exempel 93.AA.123; 0550102345; http://www.mda.org.uk/acc.htm
Använd Registrera bara en gång per Referens.
Informationsgrupp Information om referens.   

Referens – publiceringsdatum

Definition Datum när ett refererat arbete publicerades.
Registrering Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet. Använd ett 

standardformat om fler uppgifter registreras.
Exempel 2005; 1984; 1715.
Använd Registrera endast en gång.
Informations grupp Information om referens.   

Referens – publiceringsplats

Definition Plats där ett refererat arbete publicerades.
Registrering Använd ett namn för staden eller annan lokal förekomst.
Exempel New York; London; Cambridge.
Använd Så många som behövs för en Referens.
Informationsgrupp Information om referens.   

Referens – relation

Definition En enskild term som beskriver typen av relation mellan en 
Referens och ett objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel citerad; med figurer; illustrerad.
Använd Så många gånger som behövs för ett Referens.
Informationsgrupp Information om referens.   

Referens – titel

Definition Titeln på ett refererat verk.
Registrering Använd i den form som det förekommer i det refererade 

arbetet.
Exempel Spectrum: Standard för samlingsförvaltning.
Använd Registrera endast en gång.
Informationsgrupp Information om referens.   

Referens – uppgifter

Definition Uppgifter, sidor och illustrationer av en bibliografisk referens.
Registrering Använd den registrering som fastställts av organisationen.
Exempel sid. 200–204; fig.21; mapp 5.
Använd Endast en gång för en Referens.
Informationsgrupp Information om referens.  
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Referens publicerad av

Definition Organisation eller Person ansvarig för publicering av ett 
refererat verk.

Registrering Använd den form som förekommer i det refererade arbetet.
Exempel MDA; Oxford University Press
Använd Registrera så många gånger som behövs.
Informationsgrupp Information om referens.    

Registrerat av

Definition Person som registrerar information.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för varje gång som information 

läggs till dokumentationen.
Informationsgrupp Tilläggshistorik.   

Registrering – datum

Definition Det datum då information läggs till dokumentationen.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång för ett tillägg i dokumentationen.
Informationsgrupp Tilläggshistorik   

Registrering – framsteg

Definition En beskrivning av utvecklingssteg för information om ett 
objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel pågår; ändrat utkast; behöver godkännas
Använd Så många gånger som behövs för en registreringshändelse.
Informationsgrupp Tilläggshistorik.   

Registreringsnivå

Definition Beskriver nivån på beskrivning som dokumentationen 
innehåller.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel samling; uppsättning; population; ensemble; arkivdel; del
Använd Registrera endast en gång för en dokumentation.
Informationsgrupp Information om dokumentation.  
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Relaterad aktivitet

Definition En aktivitet som hör ihop med ett objekt eller en 
objektgrupp.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel vävning; båtbyggeri
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad aktivitet – kommentar

Definition En beskrivning av, eller en anteckning som hör ihop med en 
aktivitet relaterad till ett objekt. 

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Det var ovanligt för en kvinna att ha detta yrke på den tiden.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad grupp

Definition En grupp som hör ihop med ett objekt eller en objektgrupps 
historia.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel, en stam eller 
språkgrupp. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Grupp. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Grupp.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad händelse – datum

Definition Datum för en händelse i ett objekts förflutna.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en 

informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel 
en rad datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel Som för Datum.
Använd Registrera endast en gång för en Relaterad händelse – namn.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad händelse – grupp

Definition En grupp relaterad till en händelse i ett objekt eller en 
objektgrupps historia, förutom fältinsamling/undersökning 
eller ägande.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel, en stam eller språkgrupp. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Grupp. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.
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Exempel Se under Grupp.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad händelse – namn

Definition En historisk händelse tillhörande ett objekt eller 
objektgrupp, men inte för produktions- eller samlingsför-
valtningshändelser. Använd Objektets historik – kommentar för 
att beskriva uppgifter om omständigheterna kring ralationen.

Registrering Använd en enskild term, använd skiljetecken endast när det 
utgör en del av ett namn på en händelse och stor bokstav när 
det ingår i namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Stockholms blodbad;  Slaget vi Lund.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad händelse – organisation

Definition En organisation relaterad till en händelse i ett objekt eller 
objektgrupps historia, förutom fältinsamling/undersökning 
eller ägande.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations enheter, 
som till exempel, namn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Organisation.

Exempel Se under Organisation.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer 

Relaterad händelse – person

Definition En person relaterad till en händelse i ett objekt eller en 
objektgrupps historia, förutom fältinsamling/undersökning 
eller ägande.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad händelse – plats

Definition En plats relaterad till ett händelse i ett objekts historia.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter som till exempel, ett namn på en by eller 
område. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Plats.
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Exempel Se under Plats.
Använd Registrera endast en gång för en Relaterad händelse – namn.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad händelse – typ av namn

Definition Typ av historisk händelse som relaterar till ett objekt eller 
objektgrupp.

Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken. Upprätthåll en lista 
med standardtermer.

Exempel kröning; massaker; strid; trädgårdsfest.
Använd Så många gånger som behövs för en Relaterad händelse – 

namn.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad kulturell likhet

Definition En bredare kulturell kontext som ett objekt eller en 
objektgrupp kan relatera till. 

Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 
standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.

Exempel Belgisk; Wessexkultur; romansk, skånsk.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller en 

objektgrupp, och mer exakt om Produktion av objekt–grupp/
person/plats, Datum – period, eller Stil inte är tillämpligt.

 Notera att vissa termer som används inom arkeologin kan ha 
en rad kopplingar och kan registreras under olika rubriker, till 
exempel Datum – period (kronologisk) Produktion av objekt 
– grupp (etnisk) eller Relaterad kulturell likhet (om det finns 
särskilda kännetecken och/eller kontextuell tillhörighet som 
länkar objekt till “Belgisk” materiell kultur).

Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad organisation

Definition En Organisation relaterad till ett objekt eller en objektgrupps 
historia.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel, namn och en adress. Beskrivningar 
för dessa informationsenheter samlas under rubriken 
Organisation.

Exempel Se under Organisation.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

 
Relaterad person

Definition En person som hör ihop med ett objekt eller objektgrupps 
historia.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
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rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterad plats

Definition En plats relaterad till ett objekt eller en objektgrupp.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter som till exempel, ett namn på en by eller område. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Plats.

Exempel Som för Plats.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterat datum

Definition Ett datum tillhörande ett objekt eller en objektgrupp.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informations-

enhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad 
datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel Som för Datum.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterat koncept

Definition Ett sammanhang tillhörande ett objekt eller en objektgrupp.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel kärlek; fred
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterat objekt

Definition Ett objekt som är relaterat till ett objekt eller en grupp av 
objekt.

Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 
standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla. 
Använd samma terminologikälla som för registrering av 
Benämning på objekt.

Exempel Som för Benämning på objekt.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 
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Relaterat objekt – kommentar

Definition En narrativ beskrivning av förhållandet mellan ett objekt och 
ett objekt som dokumenteras.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Objektet är en förebild för ett objekt i samlingen.
Använd Registrera endast en gång för en relation med ett objekt.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterat objekt – relation

Definition Förhållandet mellan ett objekt och ett objekt som 
dokumenteras.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel kopia; skildring; design; modell; källa.
Använd Registrera så många gånger som behövs för Relaterat 

objektnummer.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relaterat objektnummer

Definition Objektnummer för ett objekt som relateras till ett objekt som 
dokumenteras.

Registrering Se Objektnummer.
Exempel 1992.1234; 1992.12.1.
Använd Registrera endast en gång för varje relation.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Relation – kommentar

Definition En narrativ beskrivning av vilken typ av relation en organisa-
tion, grupp, person eller plats har med det objekt som doku-
menteras, till exempel influenser och påverkan från design.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Användes för att tillverka keramik.
Använd Registrera endast en gång för varje relation till ett objekt eller 

en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Reproduktion – beskrivning

Definition En beskrivning av de kännetecken som unikt kan identifiera 
en reproduktion.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Detaljer av en dekoration; objekt som demonstreras
Använd Registrera endast en gång för en reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.   

Reproduktion – datum

Definition Det datum som en reproduktion skapades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.
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Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.   

Reproduktion – format

Definition Det analoga formatet eller digitala filformatet för 
reproduktionen.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel 35mm; Super 8; TIFF; JPEG; MP3.
Använd Registrera endast en gång för en reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.   

Reproduktion – nummer

Definition En unik identifierare för reproduktionen.
Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 

referensnummer; året och ett löpnummer. Några museer 
använder denna informationsenhet för att registrera det 
fullständiga namnet för digitala filer genom att använda ett 
fastställt system.

Exempel N1234-1993; R-2017-0017; 12022013_adawson_0001.jpg.
Använd Registrera en gång per reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion. 

Reproduktion – nuvarande placering

Definition Nuvarande placering för en reproduktion.
Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 

standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar 
specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel U.23.2.4a; låda 3; hylla 4; N:/bild/1955/3.
Använd Registrera en gång per reproduktion eller del av 

reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.   

Reproduktion – status

Definition Reproduktionens status, speciellt för många exemplar.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel master; backup; arbetsexemplar.
Använd Registrera endast en gång för en reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.   

Reproduktion – syfte

Definition Anledningen till att en reproduktion tillverkats.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel utställning; webbsida; publicering; konservering
Använd Registrera endast en gång för en reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.  
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Reproduktion begärd av

Definition Namn på den Person eller Organisation som begärde att 
reproduktionen skulle göras.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en 
adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera en gång för en reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.  

Reproduktion utförd av

Definition Namn på den Person eller Organisation som skapar en 
reproduktion.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en 
adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera endast en gång för varje reproduktion. 
Informationsgrupp Information om reproduktion  

Restvärderäddning – datum för prioriteringskod

Definition Det datum då en Restvärderäddning – prioriteringskod 
registrerades.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Restvärderäddning – 

prioriteringskod.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Restvärderäddning – prioriteringskod

Definition Information kring restvärderäddning för ett objekt eller en 
grupp av objekt.

Registrering Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. 
Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder.

Exempel 1; 2; A; B.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. 

Tidigare Prioriteringskoder för restvärdesräddning kan 
behållas, men ska kopplas ihop med Restvärderäddning – 
datum för prioriteringskod för att kunna identifiera aktuell 
Restvärderäddning – prioriteringskod.

Informationsgrupp Information om objektets behov. 
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Rättighet – kommentar

Definition Alla uppgifter om rättigheten som inte finns någon 
annanstans.

Registrering Använd vanlig stavning och skiljetecken. Registrera, till 
exempel, status för copyright för originalmålning, om 
organisationen innehar rättigheterna för ett foto av den.

Exempel Organisationen innehar rättigheterna för att använda fotot 
endast för interna ändamål. Copyright för originalmålningen 
tillhör konstnären.

Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om rättigheter.   

Rättighet – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som identifierar en rättighet.
Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 

referensnummer; året och ett löpnummer.
Exempel R1993.123
Använd Registrera endast en gång för en rättighet.
Informationsgrupp Information om rättigheter   

Rättighet – slutdatum

Definition Det sista datum som en rättighet gäller.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en rättighet.
Informationsgrupp Information om rättigheter.  

Rättighet – startdatum

Definition Det första datum som en rättighet gäller.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en rättighet.
Informationsgrupp Information om rättigheter.   
  

Rättighet från – kommentar

Definition Alla uppgifter om licensen att erhålla rättigheterna som inte 
innehas av organisationen och som inte registrerats någon 
annanstans.

Registrering Använd vanlig stavning och skiljetecken. Registrera: 
Kontaktuppgifter till alla senare rättighetsinnehavare eller 
andrahandsuppgifter till Rättighetsinnehavare, Status för 
copyright till originalverk, där organisationen fått tillstånd 
att använda rättigheterna till en kopia av det, Underlicenser 
till tredje part, garantier och utställningsgarantiklausuler, 
kommentarer till, historik och datum för tidigare erhållna 
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rättigheter, restriktioner som till exempel om några 
förändringar är tillåtna.

Exempel Alla publiceringar måste innehålla ett erkännande till 
rättighetsinnehavaren.

Använd Registrera endast en gång för en erhållen rättighet.
Informationsgrupp Information om rättigheter från.   

Rättighet från – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som identifierar tillståndet att använda 
rättigheter som inte innehas av organisationen.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel R1993.123.
Använd Registrera endast en gång för en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter från.   

Rättighet från – slutdatum

Definition Det sista datum som en licens för att erhålla rättigheter som 
inte innehas av organisationen gäller.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter från.   

Rättighet från – startdatum

Definition Det första datum som en licens för att få använda rättigheter 
som inte innehas av organisationen gäller.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter från.  

Rättighet från – datum för status för samtycke

Definition Det datum då en Rättighet från – status för samtycke 
registrerades.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för separera en beståndsdel. Var så 
specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. 
Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Rättighet från – status för 

samtycke.
Informationsgrupp Information om rättigheter från.   
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Rättighet från – status för samtycke

Definition Status för processen att erhålla en licens för rättigheter som 
inte innehas av organisationen.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel ansökt om; beviljade; refuserade.
Använd Registrera endast en gång får en begäran om en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter från.   

Rättighet till – datum för godkännande

Definition Det första datum som ett tillstånd för att få använda 
organisationens rättigheter gäller.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett tillstånd.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   

Rättighet till – datum för status för samtycke

Definition Det datum då en Rättighet till – status för samtycke 
registrerades.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för separera en beståndsdel. Var så 
specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. 
Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Rättighet till – status för samtycke.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   

Rättighet till – kommentar

Definition Uppgifter om rättigheter till organisationens rättigheter och 
som inte registrerats någon annanstans.

Registrering Använd vanlig stavning och skiljetecken. Registrera: 
Kontaktuppgifter till annan Person eller Organisation som 
innehar rättigheter som ska beviljas, status för copyright till 
originalverk, där organisationen ger rättigheten att använda 
en kopia av det, underlicenser till tredje part, Garanti/
utställningsgarantiklausuler, Kommentarer kring till exempel, 
tidigare historia, Restriktioner kring om några förändringar 
tillåts.

Exempel Alla publikationer måste följas av ett erkännande i 
standardiserad form.

Använd Registrera endast en gång för en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   
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Rättighet till – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som identifierar tillståndet att få använda 
organisationens rättigheter.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel RO1993.123.
Använd Registrera endast en gång för en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   

Rättighet till – slutdatum

Definition Det siste datum som en licens att använda organisationens 
rättigheter gäller.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång för en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter till   

Rättighet till – startdatum

Definition Det första datum som en utgående rättighet gäller.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   

Rättighet till – status för samtycke

Definition Status för den process som gäller vid ansökan om att få 
använda en organisationens rättigheter.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel ansökt om; beviljade; refuserade
Använd Registrera endast en gång får en begäran om en licens.
Informationsgrupp Information om rättigheter till 

Rättighet till begärd av

Definition Person eller Organisation som begär ett tillstånd att få 
använda rättigheter som innehas av organisationen.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informations-
enheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskriv-
ningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken 
Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan 
ha standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Registrera så många gånger som behövs för en rättighet.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   
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Rättighet till godkänt av

Definition Person som ger godkännande för ett tillstånd för att använda 
organisationens rättigheter.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för ett tillstånd.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   

 
Rättighetsinnehavare

Definition Innehavaren av en rättighet som hör till ett objekt, 
reproduktion eller text.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en 
adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Grupp, Person eller Organisation som det 
passar.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation som det passar.
Använd Mer än en Rättighetsinnehavare kan registreras om 

rättigheten innehas av flera.
Informationsgrupp Information om rättigheter.   

Rättighetsinnehavare – kontaktperson

Definition Organisation eller Person utsedd av en Rättighetsinnehavare 
för att ansvara för hantering av rättigheter för deras räkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informations-
enheter som till exempel efternamn och förnamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Organisation eller Person. Det bör finnas 
standardformat för användning.

Exempel Se under Organisation eller Person.
Använd Registrera bara en gång per Rättighetsinnehavare.
Informationsgrupp Information om rättigheter.   

Samlingsöversyn – ansvarig

Definition Person eller Organisation som ansvarar för att genomföra 
samlingsöversynen.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 
informationsenheter som till exempel ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Person eller 
Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   
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Samlingsöversyn – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Samlingsöversyn 
godkänd av ger slutgiltigt bifall till att en översyn kan 
genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   

Samlingsöversyn – datum för resultat

Definition Det datum då ett Samlingsöversyn – resultat gavs till ett objekt 
eller en objektgrupp.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för separera en beståndsdel. Var så 
specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. 
Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för ett Samlingsöversyn – resultat.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn av objekt.  

Samlingsöversyn – datum för status

Definition Det datum då en Samlingsöversyn – status registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för separera en beståndsdel. Var så 
specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. 
Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera bara en gång per Samlingsöversyn – status.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   

Samlingsöversyn – kommentar

Definition Information om en översyn av samlingarna som inte 
registrerats på en annan plats.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Upptäckte en ytterligare förvaringsplats. 
Använd Registrera endast en gång för varje samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.  

Samlingsöversyn – kriterier

Definition Kriterierna för en samlingsöversyn som registreras. 
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel relevant för förvärvspolicyn; historisk betydelse; 

utställningspotential; lärandepotential; forskningspotential; 
dokumentationsstatus; tillstånd; dubblett.

Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp 
som genomgått en översyn.

Informationsgrupp Information om samlingsöversyn av objekt.  
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Samlingsöversyn – metod

Definition Det sätt som samlingsöversynen genomförs på.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel stickprov; hög nivå; gruppnivå.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.

Samlingsöversyn – referensnummer

Definition Det unika numret som tilldelas dokumentationen kring en 
samlingsöversyn.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel Översyn 2017.1.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   

Samlingsöversyn – resultat

Definition Resultatet från en samlingsöversyn av ett objekt eller en 
objektgrupp baserad på Samlingsöversyn – kriterier.

Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel 1; 2; 3; A; B; C; undermålig; god; ja; nej.
Använd Registrera bara en gång för Samlingsöversyn – kriterier.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn av objekt.  

Samlingsöversyn – slutdatum

Definition Det datum när en samlingsöversyn avslutas.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.  

Samlingsöversyn – startdatum

Definition Det datum när en samlingsöversyn börjar.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   

Samlingsöversyn – status

Definition Statusen i en process som innebär samlingsöversyn.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel påbörjad; fas ett genomförd; avslutad.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   



99

Samlingsöversyn – syfte

Definition Anledningen till att en samlingsöversyn görs.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel rationalisering i förvaringsutrymmen; rationalisering i 

samlingar; förbättring av information; tillståndsundersökning
Använd Registrera så många gånger som behövs för en 

samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   

Samlingsöversyn – titel

Definition Namnet som tilldelats en samlingsöversyn.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Översyn av romerska mynt 2017; Översyn av samlingarnas 

signifikans 2018.
Använd Registrera en gång för en genomförd samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   

Samlingsöversyn – åtgärd

Definition Åtgärder som ska sättas in för ett objekt eller en objektgrupp 
som en följd av en samlingsöversyn. 

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel överväg avyttring; i behov av konservering; forskningsbehov
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp 

som genomgått en översyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn av objekt.

Samlingsöversyn godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt bifall till att en översyn ska ske.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-

enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   

Sekretess – kommentar

Definition Restriktioner som överenskommits och som gäller publicering 
av vissa uppgifter om ett objekt, placering eller annan 
information tillhörande ett objekt eller ett arkiv.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskriv som det 
står i sekretessavtalet, inklusive hur länge det gäller.

Exempel Koordinater ska bara publiceras med fyra siffror. Upphittaren 
önskar att vara anonym.

Använd Registrera endast en gång för varje objekt, arkiv över 
dokumentation eller fyndarkiv som det är tillämpligt.

Informationsgrupp Användning och tillhandahållande av information. 
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Självrisk vid ersättningsanspråk

Definition Den summa som den som innehar en utställningsgaranti är 
ansvarig för.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta 
till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid 
utställningsgarantitillfället. 

Exempel 750,00.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt med 

utställningsgaranti.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Skada eller förlust – datum

Definition Det datum då ett objekt först konstaterades vara skadat eller 
borta.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17
Använd Registrera endast en gång varje gång ett objekt är skadat 

eller försvunnet.
Informationsgrupp Information om skada eller förlust.   

Skada eller förlust – kommentar

Definition Ytterligare information om ett objekts skada eller förlusten av 
ett objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Vakten rapporterade att montern var trasig och att objektet 

var försvunnet.
Använd Registrera endast en gång varje gång ett objekt är skadat 

eller försvunnet.
Informationsgrupp Information om skada eller förlust.   

Skada eller förlust – orsak

Definition Sättet ett objekt eller en objektgrupp skadats eller försvunnit 
från samlingen.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel stulen; bränd; översvämmad.
Använd Registrera bara mer än en gång för ett objekt om fler än en 

Skada eller förlust – orsak har använts.
Informationsgrupp Information om skada eller förlust.   

Skada eller förlust – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som tilldelats dokumentationen från ett 
objekt eller en objektgrupps skada eller förlust. Numret 
ska också referera till ett ärende som innehåller skriftlig 
dokumentation om en förlust eller skada.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.
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Exempel Försvunnet 1993.01; Skadad 2017.10.
Använd Samma Skada eller förlust – referensnummer kan användas 

för en eller flera objekt som förvärvats tillsammans, men ett 
objekt kan bara ha ett Skada eller förlust – referensnummer.

Informationsgrupp Information om skada eller förlust.  

Skada eller förlust rapporterad av

Definition Person som rapporterat skadan på eller förlusten av ett 
objekt.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för 
användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång varje gång som ett objekt 

rapporteras skadat eller försvunnet.
Informationsgrupp Information om skada eller förlust.  

Speciella behov

Definition Krav som kan vara unika för eller specifikt för ett särskilt 
objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Kan inte desinficeras – religiöst objekt.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Speciella utlåningsvillkor

Definition Ett uttalande om villkoren för ett lån av ett objekt från en 
organisation utöver de som vanligtvis ställs upp.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Samlingen måste alltid ha en vaktmästare i samma rum.
Använd Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om utlån.   

Speditör

Definition Person eller Organisation som ansvarar för att flytta objekt 
från organisationens anläggning eller mellan byggnader.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Person eller 
Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Så många gånger som behövs för en förflyttningshändelse.
Informationsgrupp Information om förflyttning.   
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Speditör – kontaktperson

Definition Namnet på den person som tilldelades ansvaret för en flytt av 
den som godkänner Speditör.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter som till exempel ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Person.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera bara en gång per Speditör.
Informationsgrupp Information om förflyttning.   

Status

Definition Det steg i en process som ett individuellt objekt har uppnått.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel planerad; godkänd; överenskommet; stängd; inställd; 

refuserad; efterfrågad; ska ses över; konservering; efterfrågad; 
foto efterfrågat.

Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för 
att registrera status för en process till exempel Utlån – status.  
Registrera endast en gång för en process. Tidigare status kan 
behållas men ska relateras med lämpligt Status – datum för att 
kunna identifiera nuvarande status.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  

Status – datum

Definition Det datum som status för en process registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för att 

registrera datum för status för en process till exempel Utlån – 
datum för status. Registrera endast en gång per Status.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner. 

Status – datum för översyn

Definition Det datum som en status för en process ska omvärderas nästa 
gång.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
fyra siffror för ett årtal.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för att 

registrera datum för status för en process till exempel Status 
– datum för översyn (vid utlån). Registrera endast en gång per 
Status.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner.  
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Status för objekt i låneprocessen

Definition Det steg i utlåningsprocessen som ett individuellt objekt som 
ska lånas ut har nått.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel efterfrågad; godkänd; överenskommen; konservering 
efterfrågad; skickad; fotografering efterfrågad; avslagen; 
återlämnad.

Använd Registrera endast en gång vid olika tillfällen för varje objekt. 
Tidigare Status för objekt i låneprocessen kan behållas, men ska 
kopplas ihop med Status för objekt i låneprocessen – datum för 
att kunna identifiera aktuell Status för objekt i låneprocessen.

Informationsgrupp Information om utlån.   

Status för objekt i låneprocessen – datum

Definition Det datum då en Status för objekt i låneprocessen 
registrerades.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Status för objekt i låneprocessen.
Informationsgrupp Information om utlån.   

Stil

Definition Stil eller skola tillhörande ett objekt.
Registrering Använd en enskild term med skiljetecken endast om 

det ingår i det verkliga namnet. Upprätthåll en lista med 
standardtermer. Stilar kan bland annat baseras på historiska 
eller geografiska grunder.

Exempel gotik; kubism; realism.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Stratigrafisk enhet – kommentar

Definition Ytterligare information om en Stratigrafisk enhet – namn.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel En tidigare rad av flodmynningar.
Använd Registrera bara en gång per Stratigrafisk enhet – namn.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Stratigrafisk enhet – namn

Definition En stratigrafisk enhet som en fältinsamling gjordes ifrån.
Registrering Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på 

standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.
Exempel krita; jura; devon.
Använd Bör bara registreras mer än en gång för ett objekt eller en grupp 

av objekt om det hör ihop med en Typ av stratigrafisk enhet.
Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   
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Syfte

Definition Anledningen till att en process äger rum.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel konservering; såld; överförd; utställning; forskning; utlån
Använd Så många gånger som behövs för en process. Använd 

i samband med rubriker för Informationsgrupp för att 
registrera anledningen till att en process sker, till exempel 
Utlån - syfte. Så många gånger som behövs för varje 
förekomst av en process för ett objekt eller en grupp av 
objekt. Notera att det finns olika informationsfält för Förvärv 
– syfte, Ankomst – syfte, Avyttring – syfte, Produktion av objekt – 
syfte.

Informationsgrupp Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner. 

System för typ av plats

Definition Klassifikationssystem som Plats – typ av kännetecken är taget 
ifrån.

Registrering Använd skiljetecken och stora bokstäver som de kommer.
Exempel CIDOC; Lämningstypslistan
Använd Registrera bara en gång per Plats – typ av kännetecken.
Informationsgrupp Information om plats .  

Säkerhet – rekommendationer

Definition Specifika rekommendationer kring säkerheten för ett objekt 
utöver de åtgärder som normalt görs för den typen av objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Larmade montrar.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Särskilda kännetecken

Definition En beskrivning av de kännetecken som gör att det går att 
identifiera ett objekt bland andra. Uppgifter från andra 
informationsenheter som till exempel identifikation, 
inskription och tillstånd förs samman så att det går att 
identifiera ett objekt med hjälp av en mening.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Denna typ av 
information kan till exempel användas i samband med stöld. 
Polisen kan använda informationen när man letar efter och 
återför objekt.

Exempel Monogram på sockeln, ett handtag utbytt.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt. 

Teknik

Definition Processer, metoder, tekniker eller verktyg som används för att 
tillverka eller dekorera ett objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.
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Exempel snidad; målad; etsad; penna.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt .  

Teknisk bedömning

Definition Detaljerad undersökning av ett objekts tillstånd och 
nödvändiga åtgärder.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Mycket angripet av trämask. Behöver omedelbar behandling. 

Se rapport: GCM 0573.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. 

Använd tidigare Tekniska undersökningar för att registrera 
förändringar i tillståndet för ett objekt.

Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Teknisk egenskap

Definition En teknisk egenskap som innehas av ett objekt som kan 
beskrivas och/eller kvantificeras.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel typ av magnetband; inspelningshastighet; watt för glödlampa
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Teknisk egenskap – mått

Definition Mått på en namngiven Teknisk egenskap.
Registrering Använd ett nummer eller en term. Använd skiljetecken och 

stora bokstäver bara när det är väsentligt. Upprätthålla en 
standarduppsättning termer.

Exempel metall; 78; 60.
Använd Registrera bara en gång per Teknisk egenskap.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Teknisk egenskap – måttenhet 

Definition Enheten för mått som används när man mäter en Teknisk 
egenskap.

Registrering Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora bokstäver 
eller använd en standardförkortning. Upprätthåll en lista 
med standardtermer. Organisationen bör avgöra vilka som är 
standardenheterna för olika egenskaper och objekttyper.

Exempel rmp; watt.
Använd Registrera bara en gång per Teknisk egenskap – mått där det 

behövs.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Teknisk bedömning – datum

Definition Det datum då en Teknisk bedömning av ett objekt registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
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som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Teknisk bedömning.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Text

Definition En förklarande text eller etikett som har gjorts för användning 
av ett objekt eller en objektgrupp.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel KOPPARKITTEL 1860. Denna kittel användes i huvudköket på 

Andale Hall. Donerad av Mr. John Evans.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om användning   

Text – datum

Definition Det datum då en text skapades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04
Använd Registrera bara en gång per Text.
Informationsgrupp Information om användning   

Text – författare

Definition Person eller Organisation som skapade texten.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informations-

enheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskrivningar 
för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person 
eller Organisation. Det bör finnas standardformat för användning.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera så många gånger som behövs för en Text. 
Informationsgrupp Information om användning.   

Text – kommentar

Definition Information om en text som inte registrerats någon annanstans. 
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Denna text ska bara användas för interna utställningar.
Använd Registrera bara en gång per Text.
Informationsgrupp Information om användning.   

Text – målgrupp

Definition Typ av person som texten skapades för.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel allmänheten; fransktalande; skolelever.
Använd Så många gånger som behövs för en Text.
Informationsgrupp Information om användning.   
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Text – referensnummer

Definition En unik identifierare för en text.
Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 

referensnummer; året och ett löpnummer.
Exempel TXT1234-1993; TXT-2017-2017.
Använd Registrera en gång för en Text.
Informationsgrupp Information om användning.   

Text – språk

Definition Textens språk.
Registrering Använd en enskild term för att identifiera det språk som 

används för en text på en etikett. Använd inte skiljetecken 
om det inte är en del av språkets namn. Använd bara stora 
bokstäver om det ingår i ett namn.

Exempel Franska; engelska; Fr; En.
Använd Så många gånger som behövs för en Text.
Informationsgrupp Information om användning .  

Text – syfte

Definition Anledningen till att texten skapades.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel webbsida; utställning; publicerad.
Använd Så många gånger som behövs för en Text.
Informationsgrupp Information om användning.   

Tidigare placering

Definition En plats där ett objekt eller objektgrupp placerades innan sin 
Nuvarande placering.

Registrering Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med 
standardtermer eller koder. Säkerställ att alla placeringar 
specifikt kan beskrivas med unika termer.

Exempel U.23.4a rum 1, låda 3, hylla 4.
Använd Registrera så många gånger som behövs för ett objekt eller 

objektgrupp.
Informationsgrupp Information om placering av objekt.   

Tidigare placering – slutdatum

Definition Det datum då ett objekt eller en objektgrupp slutade att 
finnas på en Tidigare placering.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
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Använd Registrera en gång för en vistelse på en Tidigare placering. Det 
är möjligt att samma placering användes vid olika tidpunkter 
för samma objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp Information om placering av objekt.   

Tidigare placering – startdatum

Definition Det datum då ett objekt eller objektgrupp först fanns på en 
Tidigare placering.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera en gång för en vistelse på en Tidigare placering. Det 

är möjligt att samma placering användes vid olika tidpunkter 
för samma objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp Information om placering av objekt.   

Tillagd informationsenhet

Definition Benämningen för den informationsenhet som lagts till en 
post eller uppdaterats.

Registrering Använd namnet för informationsenheten som i Spectrum.
Exempel Titel; Kort beskrivning; Kommentar.
Använd Registrera varje gång som en informationsenhet läggs till 

en post eller uppdateras. Associera med Registrerat av, 
Registrering - datum, Informationskälla och Informationskälla 
- datum. Systemet kommer att implementera registreringen 
av denna information på olika sätt.

Informationsgrupp Tilläggshistorik.   

Tillstånd

Definition En enskild term som beskriver ett objekts tillstånd.
Registrering Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. Upprätt -

håll en lista med standardtermer eller koder. Det över-
gripande tillståndet för ett objekt kommer att vara detsamma 
som det mest allvarliga tillståndet som har identifierats.

Exempel 1; 2; A; B; bristfällig; blekt.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. 

Använd tillsammans med tidigare information om tillstånd för 
att registrera förändringar i ett objekts tillstånd.

Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Tillstånd – datum

Definition Det datum som tillståndet för ett objekt registrerades.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
Använd Registrera bara en gång per Tillstånd.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.
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Tillstånd – kommentar

Definition En kort beskrivning av ett objekts tillstånd.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Gör beskrivningen 

med tanke på den process i vilken tillståndskontrollen 
förekommer. Referera specifikt till instabilitet, 
skadedjursdrabbat eller annat som är viktigt att notera. 
Positiv information kan också vara värt att registrera om inga 
skador är synliga. Använd Teknisk bedömning för att registrera 
en detaljerad tillståndsrapport.

Exempel Spricka på lock 12 mm lång, fläckar runt pipen.
 Hål från trämask på främre vänster ben.
Använd Registrera endast en gång per tillfälle när ett objekts tillstånd 

kontrolleras.
Informationsgrupp Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning.

Tillstånd/licens – förnyelsedatum för innehav

Definition Det datum då det är dags att förnya en licens eller ett 
certifikat som innehas av organisationen. Använd denna 
informationsenhet då organisationen måste ansöka om en 
förnyelse innan Tillstånd/licens – slutdatum för innehav.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för varje licens eller certifikat som 

innehas av organisationen.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Tillstånd/licens – innehav

Definition Uppgifter om eventuella licenser eller tillstånd som innehas, 
förutom copyright eller andra rättigheter, för användning 
eller visning och som gäller för ett objekt när det är 
organisationens ansvar, oavsett om det är förvärvat eller inte.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Relaterad 
dokumentation kan finnas i ett ärende och refereras 
till genom Referensnummer för ankomst eller Förvärv – 
referensnummerx.

Exempel certifikat; vapenlicens
Registrering Så många gånger som behövs för ett objekt. Använd 

tillsammans med Tillstånd/licens – startdatum för innehav, 
Tillstånd/licens – slutdatum för innehav och Tillstånd/licens – 
förnyelsedatum för innehav för att registrera giltighetstiden för 
ett licensinnehav.

Informationsgrupp Information om objektets behov.   
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Tillstånd/licens – krav

Definition Uppgifter om tillstånd utöver relaterade rättigheter som 
gäller för ett objekt när det är organisationens ansvar, vare sig 
det är förvärvat eller inte.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Referera till 
relevanta bestämmelser på ett så specifikt sätt som möjligt.

Exempel Nuvarande vapen har certifikat i ärende E.1234.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Tillstånd/licens – nummer för innehav

Definition Ett unikt nummer som finns på licensen eller tillståndet som 
innehas av organisationen.

Registrering Använd numret så som det står på licensen eller certifikatet.
Exempel N1234.
Använd Registrera en gång för varje Tillstånd/licens – innehav.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Tillstånd/licens – slutdatum för innehav

Definition Det sista datum som en licens eller ett certifikat som innehas 
av organisationen gäller.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för varje licens eller certifikat 

som innehas av organisationen. Använd tillsammans med 
Tillstånd/licens – innehav.

Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Tillstånd/licens – startdatum för innehav

Definition Det första datum som en licens eller ett certifikat som innehas 
av organisationen gäller.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för varje licens eller certifikat som 

innehas. Använd tillsammans med Tillstånd/licens – innehav.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Tillståndskontroll/bedömning – datum

Definition Det eller de datum när en tillståndskontroll eller teknisk 
undersökning gjordes.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17.
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Använd Registrera bara en gång per Tillstånd och Tillstånd – 
kommentar.

Informationsgrupp Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning.

Tillståndskontroll/bedömning – kommentar

Definition Ytterligare information om tillståndskontrollen och den 
tekniska undersökningen som inte har registrerats någon 
annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Kontrollen utfördes när ägaren var närvarande.
Använd Registrera endast en gång för en tillståndskontroll/

undersökning.
Informationsgrupp Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning. 

Tillståndskontroll/bedömning – metod

Definition Det sätt som en tillståndskontroll eller en teknisk 
undersökning utförs på.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel observerad; röntgad
Använd Registrera endast mer än en gång för ett objekt om flera 

metoder används.
Informationsgrupp Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning.  

 

Tillståndskontroll/bedömning – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för tillståndskontroll eller 
teknisk undersökning. Det ska fungera som en referens till 
skriftlig dokumentation från en tillståndskontroll eller teknisk 
undersökning.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel C1993.123.
Använd Samma Tillståndskontroll/bedömning – referensnummer kan 

användas för en eller flera objekt som kontrolleras eller 
undersöks tillsammans.

Informationsgrupp Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning.

Tillståndskontroll/bedömning – syfte

Definition Anledningen till att en tillståndskontroll eller teknisk 
undersökning utförs

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel inlån; skadad i transporten; konservering
Använd Registrera så många gånger som behövs för tillståndskontroll 

eller teknisk undersökning.
Informationsgrupp Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning. 
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Tillståndskontroll/bedömning utförd av

Definition Person eller Organisation som genomför en tillståndskontroll 
eller teknisk undersökning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Person eller Organisation som det passar. Organisa-
tionen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person eller Organisation.
Använd Registrera endast en gång för en tillståndskontroll och teknisk 

undersökning om det inte genomförts av fler än en Person 
eller Organisation.

Informationsgrupp Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning. 

Tilläggshistorik godkänd av

Definition Den Person som ger det slutgiltiga bifallet för att information 
läggs till i en post.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera olika 
informationsenheter som till exempel efternamn och 
förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat 
för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Använd tillsammans med Registrerat av vid behov, för varje 

tillägg till en post där det specifika informationsenheten 
identifierar den som givit sitt godkännande (till exempel när 
Granskat av, Värderat av) inte finns tillgänglig. Denna enhet 
ska kopplas ihop med den informationsenhet där tillägget 
görs.

Informationsgrupp Tilläggshistorik.   

Titel

Definition Namnet som tilldelats ett objekt eller en objektgrupp av en 
konstnär/skapare eller samlare vid tiden för ursprunget eller 
senare benämningar som antingen specifikt eller generellt 
kan härleda till det.

Registrering Registrera alltid Titel med skiljetecken och stora bokstäver 
exakt så som det skrivs. Om ett objekt benämns utan titel 
registrera detta som titel. Modellnamn och nummer kan 
betraktas som titlar. Registrera stora bokstäver som det 
används av konstnären eller tillverkaren.

Exempel Silverbibeln; Barbie; Madonnan och barnet.
Använd Samma Titel kan tilldelas ett eller fler objekt. Ett objekt kan 

ha mer än en Titel. En Titel kan användas för en namngiven 
samling där Registreringsnivå indikerar att dokumentationen 
beskriver en samling.

Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  
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Titel – översättning

Definition Översättning till organisationens huvudspråk av Titel som det 
registreras.

Registrering Använd likvärdig grammatik och skiljetecken som i 
originalspråket.

Exempel Rånarna.
Använd Så många gånger som behövs för ett Titel. Använd Titel för att 

registrera namngivna objektsamlingar.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Transport – kommentar

Definition Ytterligare information om transport av ett objekt, inklusive 
detaljer kring flyttmaterial.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Håll den upprätt – behöver stöd vid flygresa.
Använd Registrera endast en gång per förflyttning.
Informationsgrupp Information om förflyttning.   

Typ av adress

Definition Status eller användning för registrerad Adress .
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel gata; post; alternativ.
Använd Så många som behövs för en Adress.
Informationsgrupp Information om adress.   

Typ av användning

Definition En term som beskriver typen av användningshändelse.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel utställning; undersökning; uppträdande; demonstration
Använd Så många gånger som det behövs för en 

användningshändelse.
Informationsgrupp Information om användning av samlingar  

Typ av användningsmätning

Definition Den typ av mätning som registreras i samband med en 
användning av ett objekt.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel utställningsbesökare; personer som tittat på objektet; 
ljusexponering; objektanvändning.

Använd Registrera så många gånger som det behövs för en 
användning.

Informationsgrupp Information om användning av samlingar.  
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Typ av benämning på objekt

Definition Typen av Benämning på objekt .
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel typologisk; enkel; klassificerad; taxonomisk; valör.
Använd Registrera endast en gång för ett Benämning på objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Typ av ekonomisk värdering av objekt

Definition Typ av värdering utförd på ett objekt eller objektgrupp.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel originalvärde; ersättningsvärde; nuvarande värde.
Använd Registrera endast en gång för en Ekonomisk värdering av 

objekt.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering av objekt. 

Typ av förvärv

Definition Det sätt som ägandet till ett objekt formellt förs över till 
organisationen på.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel gåva; inköp.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Typ av granskning

Definition Typ av granskning som utförts på ett objekt, en objektgrupp 
eller information.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel tillstånd; information; placering.
Använd Registrera bara mer än en gång för ett objekt om det 

förekommer flera typer av granskning.
Informationsgrupp Information om granskning.   

Typ av inskription

Definition Form eller funktion för inskription.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer. Notera om formen 
eller funktionen för markeringen eller inskriptionen är oklar.

Exempel varumärke; dekoration; fastighetsstämpel, etikett; 
hantverkares märke; graffiti. 

Använd Så många gånger som behövs för en Inskription – innehåll/
motiv eller Inskription – beskrivning.

Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Typ av klimat- och miljömätning

Definition Typ av klimat- och miljöförhållanden som uppmätts vid en 
placering.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel temperatur; relativ luftfuktighet; synligt ljus; uv-ljus
Använd Registrera mer än en gång för en placering om flera typer av 

mätningar görs.
Informationsgrupp Information om placering.   

Typ av placering

Definition Typen av eller kategorin för en Placering.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel utställning; förvaringsutrymme; exteriör
Använd Registrera endast en åt gången för en Placering.
Informationsgrupp Information om placering.   

Typ av referens

Definition En term som beskriver vad det är för slags Referens.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel film; ljudinspelning; publicerad bok
Använd Så många gånger som behövs för ett Referens.
Informationsgrupp Information om referens.   

Typ av relaterat objekt

Definition En term som beskriver vad det är för slags Relaterat objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel möbler; mat.
Använd Så många gånger som behövs för ett Relaterat objekt.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

 
Typ av relation

Definition Sättet som person/grupp, datum, objekt, begrepp, händelse, 
aktivitet eller plats relaterar till ett objekt eller ett preparats 
historia.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel nött; använd; besökt.
Använd Registrera Typ av relation som för Relaterad aktivitet, Relaterat 

koncept, Relaterad kulturell likhet, Relaterat datum, Relaterad 
händelse, Relaterad person, grupp eller organisation, Relaterat 
objekt och Relaterad plats.

Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 
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Typ av reproduktion

Definition Reproduktionens medium.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel digitalt foto; avgjutning; analogt foto; digital audio
Använd Registrera endast en gång för en reproduktion.
Informationsgrupp Information om reproduktion.   

Typ av rättighet

Definition Den specifika typen av rättighet som registreras i relation till 
ett objekt, reproduktion eller text.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel copyright; publiceringsrättighet; GDPR.
Använd Registrera endast en gång för varje typ av rättighet som rör 

ett objekt.
Informationsgrupp Information om rättigheter.   

Typ av rättighet från

Definition Den specifika typ av rättighet som licensen gäller för.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel copyright; publiceringsrättighet.
Använd Registrera så många gånger som behövs för en rättighet.
Informationsgrupp Information om rättigheter från.   

Typ av rättighet till

Definition Den specifika typen av rättighet som ges tillstånd till av 
organisationen.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel copyright; publiceringsrättighet.
Använd Registrera så många gånger som behövs för en rättighet.
Informationsgrupp Information om rättigheter till.   

Typ av samlingsöversyn

Definition Den typ av samlingsöversyn som genomförs.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel tillstånd; signifikans; rationalisering
Använd Registrera bara mer än en gång för en samlingsöversyn, om 

det passar med mer än en typ.
Informationsgrupp Information om samlingsöversyn.   



117

Typ av stratigrafisk enhet

Definition Typ av Stratigrafisk enhet – namn som en fältinsamling gjordes 
ifrån.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel biostratigrafisk; litostratigrafisk; kronostratigrafisk; era; steg; 
systemformation; bädd; zon; huvudstentyp; ålder

Använd Så många gånger som behövs för ett Stratigrafisk enhet – 
namn.

Informationsgrupp Information om insamling av objekt.   

Typ av teknik

Definition En term som beskriver vad det är för slags Teknik.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel dekorering; träarbete.
Använd Så många gånger som behövs för ett Teknik.
Informationsgrupp Information om produktion av objekt.  

Typ av titel

Definition Typ av Titel .
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel tilldelat av en konstnär; serie; generell; samling; populär; byte
Använd Så många gånger som behövs för ett Titel.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt  

Typ av övrigt nummer

Definition En beskrivning av ett Övrigt nummer som tilldelats ett objekt.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel serie; långivare; föråldrad; okänt; tidigare.
Använd Registrera endast en gång för ett Övrigt nummer.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt.  

Uppföljning – datum

Definition Det datum då det är dags för nästa steg i en 
konserveringsprocess.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 06/1972; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för en konserveringshändelse.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder.  
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Ursprungligt inköpspris för objekt

Definition Priset som betalats för ett objekt i originalvalutan vid tillfället 
för inköpet.

Registrering Kostnaden för ett objekt i originalvaluta. Använd skiljetecken 
där det behövs.

Exempel 750,00.
Använd Registrera endast en gång per objekt.
Informationsgrupp Information om förvärv.   

Ursprungligt inköpspris för objekt – valuta

Definition Valör eller valuta för Ursprungligt inköpspris för objekt.
Registrering Använd en enskild term och använd endast skiljetecken där 

det ingår i termen och stora bokstäver för ordentliga namn. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel Amerikanska dollar; japanska yen.
Använd Registrera endast en gång för ett Ursprungligt inköpspris för 

objekt.
Informationsgrupp Information om förvärv.  

Utlån – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Utlån godkänt av ger 
slutgiltigt bifall till att ett lån kan genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera bara en gång per Lån godkänt av.
Informationsgrupp Information om utlån.   

Utlån – kommentar

Definition Generell information om ett utlån.
Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Låntagarens finansieringsmöjligheter är begränsade, 

eventuellt behövs en uppdelning av kostnaderna.
Använd Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om utlån.   

Utlån – referensnummer

Definition Ett unikt nummer som tilldelats ett utlån av objekt till en 
annan organisationen. Numret ska också referera till ett 
ärende som innehåller all skriftlig dokumentation om utlånet.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel UL 1993.123.
Använd Samma Utlån – referensnummer kan användas för ett eller 

flera objekt som lånats ut tillsammans.
Informationsgrupp Information om utlån.   
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Utlån – slutdatum

Definition Det datum då museet slutar att låna ut objekt.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna för ett årtal

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om utlån.   

Utlån – startdatum

Definition Det datum som museet börjar låna ut ett objekt på.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om utlån.  

Utlån godkänt av

Definition Person som ger slutgiltigt bifall för att ett lån ska ske..
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04
Använd Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om utlån  

Utlämning – datum

Definition Det datum då ett eller flera objekt lämnar organisationen.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för varje utlämning.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   

Utlämning – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Utlämning godkänd 
av ger slutgiltigt bifall till att en förflyttning kan genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en utlämning.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   
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Utlämning – kommentar

Definition Ytterligare information som hör till utlämning av ett objekt 
som inte kan registreras någon annanstans.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Referera till ärende om utlämning för information om kurir 

och kartor över destinationen.
Använd Registrera endast en gång för en utlämning.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   

Utlämning – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för en utlämning. Det ska 
fungera som en referens till skriftlig dokumentation för 
en utlämning. Numret kan tilldelas till en kommentar om 
utlämning eller kvitto.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel D1993.123.
Använd Samma Referensnummer för utlämning av objekt kan användas 

för ett eller flera objekt som skickas tillsammans men ett 
objekt kan bara ha ett Referensnummer för utlämning av objekt 
för en enskild utlämning.

Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   

Utlämning – slutdestination

Definition Person eller Organisation som objektet ska skickas till.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter som till exempel ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Person och 
Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera endast en gång för en utlämning.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   

Utlämning – syfte

Definition Anledningen till att en utlämning skedde.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel utställning; avyttring; användning.
Använd Registrera endast en gång för en utlämning.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   

Utlämning godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt bifall för att ett objekt kan lämnas ut.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
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Använd Registrera endast en gång för varje utlämning av objekt.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt. 

Utlämningssätt

Definition Den metod som ett eller flera objekt lämnar organisationen på.
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel upphämtad av speditör.
Använd Registrera endast mer än en gång för ett objekt om flera 

metoder används.
Informationsgrupp Information om utlämning av objekt.   

Utlån – syfte

Definition Anledningen till att en utlåningshändelse sker. 
Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 

Upprätthåll en lista med standardtermer.
Exempel utställning; forskning; konservering
Använd Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.
Informationsgrupp Information om utlån  
 
Utställning – rekommendationer

Definition Specifika rekommendationer för utställning av objekt utöver 
de åtgärder som normalt görs för denna typ av objekt.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Öppna inte mer än 90 grader vid utställning - bindningen går 

lätt sönder.
Använd Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.
Informationsgrupp Information om objektets behov.   

Utställningsgaranti godkänd av

Definition Person som ger slutgiltigt bifall till att en 
utställningsgarantihändelse kan ske.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 
informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett 
efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter 
samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha 
standardformat för användning av namn.

Exempel Se under Person.
Använd Registrera endast en gång för en utställningsgarantihändelse.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – bekräftelsedatum

Definition Det datum då en försäkran om utställningsgaranti tas emot 
från den som utfärdar den.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla 
fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett Utställningsgaranti – 

referensnummer.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   
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Utställningsgaranti – datum för ansökan

Definition Det datum då utställningsgaranti har begärts.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en utställningsgarantihändelse.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – datum för godkännande

Definition Det datum när den som regisrerats som Utställningsgaranti 
godkänd av ger slutgiltigt bifall till att en 
utställningsgarantihändelse kan genomföras.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en utställningsgarantihändelse.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – förnyelsedatum

Definition Det datum då det är dags för en förnyelse av en 
utställningsgarantin.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 08/10/1990; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för varje gång som ett objekt 

är en del av en utställningsgarantiprocess. Notera att 
förnyelse kommer att ske före det datum som står i 
utställningsgarantiperioden.

Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – kommentar

Definition Ytterligare information om utställningsgaranti, inklusive 
eventuella speciella omständigheter som gäller.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Ingen täckning vid transport; inhämta tilläggsförsäkring vid 

flytt.
Använd Registrera endast en gång för varje gång som ett objekt är en 

del av en utställningsgarantiprocess.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – referensnummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för utställningsgarantin 
som tilldelats av organisationen. Numret ska fungera som en 
referens till skriftlig dokumentation om utställningsgarantin 
och bör inkludera en kopia av utställningsgarantin.
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Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel U1993.123.
Använd Samma Utställningsgaranti – referensnummer kan användas 

för en eller flera objekt som täcks av samma avtal om 
utställningsgaranti, men ett objekt kan bara ha ett 
Utställningsgaranti – referensnummer i taget.

Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – slutdatum

Definition Det datum då en utställningsgaranti slutar gälla.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en utställningsgarantihändelse.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – startdatum

Definition Det datum då en utställningsgaranti börjar.
Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 

alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera endast en gång för en utställningsgarantihändelse.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utställningsgaranti – utfärdare

Definition Organisation som utfärdar utställningsgaranti för objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera 

informationsenheter som till exempel adress. Beskrivningar 
för dessa informationsenheter samlas under rubriken 
Organisation.

Exempel Se under Organisation.
Använd Registrera endast en gång för en utställningsgarantihändelse.
Informationsgrupp Information om utställningsgaranti.   

Utvecklingsfas

Definition Ålder eller utvecklingsfas för ett naturvetenskapligt exemplar 
uttryckt i text.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel vuxen; imago; larv; nymf; puppa.
Använd Registrera endast en gång för ett prov.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  
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Värderat av

Definition Person eller Organisation som ansvarar för värdering av ett 
objekt för organisationens räkning.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en 
adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas 
under rubriken Person eller Organisation som det passar.

Exempel Se under Person eller Organisation som det passar.
Använd Registrera bara en gång per Ekonomisk värdering – 

referensnummer.
Informationsgrupp Information om ekonomisk värdering . 

Ålder

Definition Numerisk ålder på naturvetenskapligt exemplar när det dog. 
Använd Ålder – enhet för att beskriva den mätenhet som använts 
och Ålder – kvalificerare för att specificera informationen. Använd 
Utvecklingsfas för en beskrivningen i text av Ålder.

Registrering Som nummer utan skiljetecken.
Exempel 1; 3.5; 79.
Använd Registrera endast en gång för ett prov.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Ålder – enhet

Definition Enhet som används för att beskriva Ålder på ett 
naturvetenskapligt exemplar.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel dagar; år.
Använd Registrera endast en gång för en Ålder.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Ålder – kvalificerare

Definition En specificering för angivelsen av Ålder på ett 
naturvetenskapligt exemplar.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel över; under; ungefär.
Använd Registrera endast en gång för ett Ålder.
Informationsgrupp Information om beskrivning av objekt.  

Återlämningsdatum

Definition Det datum som det är dags för ett objekt att lämnas tillbaka 
eller hämtas av Nuvarande ägare eller Inlämnare.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid 
alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel 08/10/1993; 2017-12-17.
Använd Registrera endast en gång för ett Ankomstnummer.
Informationsgrupp Information om inkommande objekt.   
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Åtgärd – slutdatum

Definition Det datum då en behandling av ett objekt eller en 
objektgrupp slutade.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
Använd Registrera bara en gång per Åtgärdsrapport.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder på objekt. 

 
Åtgärd – startdatum

Definition Det datum då en behandling av ett objekt eller objektgrupp 
började.

Registrering Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd 
alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik 
som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera 
alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel 17/12/2017; 2018-08-04.
 
Ägande – datum

Definition Det datum då en Grupp, Person eller Organisation ägde ett objekt.
Registrering Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informations-

enhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad 
datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa 
informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel Som för Datum.
Använd Så många gånger som behövs för varje ägandeperiod.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer.

Ägande – kategori

Definition En term som definierar vilken typ av ägande som fanns för ett 
objekt innan det överfördes till organisationen.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel publik; privat; företag.
Använd Registrera endast en gång för ett Ägare i taget.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Ägande – plats

Definition Plats som ett objekt ägdes på innan ägandet överfördes till 
organisationen.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel, ett namn på en by eller område. 
Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under 
rubriken Plats.

Exempel Se under Plats.
Använd Registrera endast en gång per plats som ett objekt hat ägts på.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 
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Ägande – tillgänglighet

Definition Information om tillgänglighet till ett objekt innan ett objekt 
överfördes till organisationen.

Registrering Använd en enskild term eller kod utan skiljetecken. 
Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder.

Exempel 1; 2; A; B; begränsad.
Använd Registrera endast en gång för ett Ägare i taget.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Ägarbyte – kommentar

Definition Ytterligare information om byte av ägande, innan ägarskapet 
överfördes till organisationen, som inte har registrerats någon 
annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Bytet skedde som en del av ett större arrangemang mellan 

parterna.
Använd Registrera endast en gång per beslut om byte av ägande.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer.

Ägarbyte – metod

Definition Hur ägande för ett objekt byts mellan två Ägare innan 
ägandet överfördes till organisationen.

Registrering Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. 
Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel gåva; inköp; såld på auktion.
Använd Registrera en gång per byte av ägande. Använd Typ av förvärv 

för ägaröverlåtelse som sker när ett objekt blir organisationens 
egendom. Använd Objektets historik – kommentar för att 
beskriva all omständigheter kring ett byte av ägande.

Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer.  
 

Ägarbyte – pris

Definition Den totala summa som betalats för ett objekt när det bytte 
ägare inklusive eventuella skatter.

Registrering Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta 
till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid 
förvärvstillfället. Använd Objektets historik – kommentar för 
att registrera uppgifter om icke-lokal valuta som använts vid 
betalning.

Exempel 750,00.
Använd Registrera endast en gång som en ny Ägare registreras till ett 

objekt.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Ägare

Definition Uppgifter om en Grupp, Person eller Organisation som ägde 
ett objekt innan äganderätten överfördes till organisationen.

Registrering Det kan vara nödvändigt att använda flera informations-
enheter som till exempel för en Person, ett efternamn, 
ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa 
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informationsenheter samlas under rubriken Grupp, Person 
eller Organisation som det passar.

Exempel Se under Grupp, Person eller Organisation som det passar.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om objektets historik och relationer. 

Ägare – personlig erfarenhet

Definition En beskrivning av hur och varför ett speciellt objekt eller en 
objektgrupp har haft en särskild betydelse för en tidigare 
ägare.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Kan inkludera: 
Anledning till varför objektet var särskilt relevant i deras liv. 
Anledning till att ägaren samlade in objektet eller beslutade 
sig för att sälja, ge bort eller testamentera det. En hågkomst 
av en händelse, situation eller annat minne som objektet ger 
upphov till. 

 Om upplevelsen är en reflektion över eller en gissning kring 
betydelsen av objektet, en beskrivning av känslor för det eller 
en personlig relevans kring objektet registrera under Ägarens 
personliga reaktion.

Exempel Lekte med det som liten; Hade det på sig vid ankomst till 
England.

Använd Registrera endast en gång för en ägares upplysning.
Informationsgrupp Information från ägare av objekt.  

Ägare – personlig reaktion

Definition En beskrivning av hur en tidigare ägare intuitivt reagerade på 
objektet. 

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Kan inkludera 
en eller flera olika typer av personlig reaktion inklusive: 
Känslor kring ett objekt utöver sin personliga erfarenhet av 
det. Varför de kände sig dragna till ett objekt eller ansåg att 
det var speciellt på ett personligt plan. En större kulturell 
betydelse som de ålade objektet. Aspekter för ett objekt som 
de tyckte var särskilt konstnärliga, historiska eller kulturellt 
betydelsefulla. Reaktioner på objekt med utgångspunkt i 
olika kulturella ståndpunkter, en gissning kring vad ett objekt 
har haft för betydelse för en annan person som till exempel 
skapare, användare eller annan ägare.

 Om upplevelsen är en reflektion över eller en gissning kring 
betydelsen av objektet, en beskrivning av känslor för det eller 
en personlig relevans kring objektet registrera under Ägare – 
personlig reaktion.

Exempel Representerar de sista lämningarna från en bortglömd värld.
Använd Registrera endast en gång för en ägares upplysning.
Informationsgrupp Information från ägare av objekt.   



128

Ägare – referens

Definition Dokumentation av ytterligare referenser till ett objekt som 
kommer från en tidigare ägare till exempel en händelse, ett 
objekt, ett dokument, en person eller organisation.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Har setts bäras på ett bröllopsfoto.
Använd Registrera så många gånger som behövs för en ägares 

upplysning. Om det bekräftas bör det registreras av 
personalen på ett mer fullständigt sätt.

Informationsgrupp Information från ägare av objekt.   

Ägarens upplysning – kommentar

Definition Alla observationer eller kommentarer om tidigare ägares 
upplysning som organisationen vill registrera. Det kan vara 
sådant som hur informationen hämtades in eller om det finns 
några motsägelser.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Informationen är hämtad från en inspelad intervju.
Använd Registrera endast en gång för en ägares upplysning.
Informationsgrupp Information från ägare av objekt.   

Ägaröverlåtelse – nummer

Definition Ett unikt identifikationsnummer för ägaröverlåtelse eller en 
förvärvshändelse. Det ska fungera som en referens till skriftlig 
dokumentation från ägaröverlåtelse eller förvärvsprocess. 
Numret kan tilldelas till en blankett för ägaröverlåtelse.

Registrering Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra 
referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel T1993.123.
Använd Samma Ägaröverlåtelse – nummer kan användas för en eller 

flera objekt som förvärvats tillsammans, men ett objekt kan 
bara ha ett Ägaröverlåtelse – nummer.

Informationsgrupp Information om förvärv.   
Använd Registrera bara en gång per Åtgärdsrapport.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder på objekt. 

Åtgärdsrapport

Definition Detaljerad beskrivning av konserveringsåtgärd som ett objekt 
genomgått.

Registrering Använd vanlig grammatik och skiljetecken.
Exempel Röntgad. Behandlad med garvsyra, destillerat vatten och 

etanol. För fullständiga uppgifter se rapport nr: RLS - 1244
Använd Registrera endast en gång för ett enskild Konservering – 

referensnummer.
Informationsgrupp Information om konservering och åtgärder på objekt. 
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Övrigt nummer

Definition Ett alternativt nummer för ett objekt annat än ett 
Objektnummer.

Registrering Exakt så som det beskrivs på ett objekt eller i 
dokumentationen från vilket Övrigt nummer är taget ifrån. 
Numret kan vara ett tidigare Objektnummer eller ett nummer 
som till exempel tilldelats av en långivare eller tidigare ägare.

Exempel 8789 L68-1990.
Använd Så många gånger som behövs för ett objekt.
Informationsgrupp Information om identifiering av objekt. 
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Informationsgrupper
Informationsgrupper är grupper av informationsenheter som hör ihop. De 
används för att registrera en särskild aspekt kring ett objekt (som till exempel dess 
behov), en speciell process (som till exempel förflyttning av objekt), eller andra 
entiteter (som en person, organisation eller datum).

Följande förkortningar indikerar när en informationsenhet korsrefererar till andra 
informationsenheter.

(Per) Person
(GRU) Grupp
(Org) Organisation
(Pla) Plats

OBJEKTGRUPPER
Dessa grupper används för att registrera aspekter kring ett objekt. Några paras 
samman i en grupp för en arbetsrutin eller process som registrerar händelse-
förloppet. Till exempel Information om granskning av objekt som registrerar 
information om granskning som hör ihop med ett objekt medan Information 
om granskning registrerar information som hör ihop med granskningen som en 
helhet. Informationen i varje grupp är länkad till ett objekt via ett Objektnummer.

Information om identifiering av objekt

Används för att registrera den grundläggande informationen om ett objekt eller 
en objektgrupp.

Informationsenheter:

Ansvarig avdelning/enhet            
Antal objekt            
Benämning på objekt              

Benämning på objekt – förekomst                
Benämning på objekt – kommentar                
Benämning på objekt – nivå                
Benämning på objekt – system                
Benämning på objekt/titel – språk                
Typ av benämning på objekt                

Kommentarer            
Kort beskrivning            
Objektnummer            
Särskilda kännetecken            
Titel              

Benämning av objekt/titel – språk                
Titel – översättning                
Typ av titel                

Övrigt nummer              
Typ av övrigt nummer                
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Information om beskrivning av objekt

Används för att registrera olika kategorier för beskrivning av ett objekt. Vilka 
informationsenheter som en organisation använder beror på organisationens 
behov och typ av objekt.

Informationsenheter:
Exemplarnummer            
Form            
Fysisk beskrivning            
Färg            
Innehåll/motiv – aktivitet            
Innehåll/motiv – beskrivning            
Innehåll/motiv – datum            
Innehåll/motiv – grupp (Gru)
Innehåll/motiv – kommentar            
Innehåll/motiv – koncept            
Innehåll/motiv – namn på händelse              

Innehåll/motiv – typ av namn på händelse                
Innehåll/motiv – objekt              

Innehåll/motiv – typ av objekt                
Innehåll/motiv – organisation (Org)
Innehåll/motiv – person (Per)
Innehåll/motiv – plats (Pla)
Innehåll/motiv – position            
Innehåll/motiv – skrivtecken            
Innehåll/motiv – språk            
Innehåll/motiv – övrigt              

Innehåll/motiv – typ av övrigt                
Inskription – innehåll/motiv              

Inskription utförd av (Org, Gru, Per)
Inskription – beskrivning                
Inskription – datum                
Inskription – metod                
Inskription – placering                
Inskription – skrivtecken                
Inskription – språk                
Inskription – tolkning                
Inskription – translitterering                
Inskription – översättning                
Typ av inskription                

Kön            
Material              

Material – namn                
Material – ursprung                
Materialkomponent                  
Materialkomponent – kommentar                    

Mått              
Mått – kvalificerare för värde                
Mått – måttenhet                
Mått – uppmätt del                
Mått – värde                  
 Mått – datum för värde                    
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Nummer på upplaga            
Objekt – status            
Objektkomponent – namn              

Objektkomponent – information                
Stil            
Teknisk egenskap            
Teknisk egenskap – mått              

Teknisk egenskap – måttenhet                 
Utvecklingsfas            
Ålder            
Ålder – enhet            
Ålder – kvalificerare            

Information om placering av objekt

Används för att registrera var ett objekt finns placerat. Se Information om 
placering för platsen i sig. 

Informationsenheter:
Basplacering            
Nuvarande placering              
 Nuvarande placering – kommentar                
 Nuvarande placering – lämplighet                 
 Placering – datum                
Tidigare placering              
 Tidigare placering – slutdatum                
 Tidigare placering – startdatum                

Information om objektets behov

Används för att registrera olika behov som objektet har när det finns hos 
organisationen och hos andra.

Informationsenheter:
Förvaring – behov            
Hantering – rekommendationer            
Klimat- och miljöförhållanden – rekommendationer            
Packning – rekommendation            
Restvärderäddning – prioriteringskod              
 Restvärderäddning – datum för prioriteringskod                
Speciella behov            
Säkerhet – rekommendationer            

Tillstånd/licens – innehav              
Tillstånd/licens – förnyelsedatum för innehav                
Tillstånd/licens – nummer för innehav                
Tillstånd/licens – slutdatum för innehav                
Tillstånd/licens – startdatum för innehav                

Tillstånd/licens – krav            
Utställning – rekommendationer            



133

Information om produktion av objekt

Används för att registrera olika aspekter kring skapandet av ett objekt

Informationsenheter:
Produktion av objekt – datum            
Produktion av objekt – grupp (Gru)
Produktion av objekt – kommentar            
Produktion av objekt – organisation (Org)
Produktion av objekt – person (Per)
Produktion av objekt – plats (Pla)
Produktion av objekt – syfte            
Teknik              

Typ av teknik                

Information om objektets historik och relationer

Används för att registrera ett objekts historiska användning och tillhörighet

Informationsenheter:
Användningsområde            
Användningsområde – kommentar            
Objektets historik – kommentar            
Relaterad aktivitet              

Relaterad aktivitet – kommentar                  
Relaterad grupp (Gru)
Relaterad händelse – datum            
Relaterad händelse – grupp (Gru)
Relaterad händelse – namn              

Relaterad händelse – typ av namn                
Relaterad händelse – organisation (Org)
Relaterad händelse – person (Per)
Relaterad händelse–plats (Pla)
Relaterad kulturell likhet            
Relaterad organisation (Org)
Relaterad person (Per)
Relaterad plats (Pla)
Relaterat datum            
Relaterat koncept            
Relaterat objekt              

Typ av relaterat objekt                
Relaterat objektnummer              

Relaterat objekt – kommentar                
Relaterat objekt – relation                

Relation – kommentar            
Typ av relation            
Ägande – datum            
Ägande – kategori            
Ägande – plats (Pla)
Ägande – tillgänglighet      
Ägarbyte – kommentar            
Ägarbyte – metod            
Ägarbyte – pris            
Ägare (Org, Per)
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Information om insamling av objekt

Används för att registrera information om fältinsamling av objekt, till exempel 
under en arkeologisk undersökning.

Informationsenheter:
Berggrundsenhet – namn            
Fältinsamling/undersökning utförd av (Org, Per)
Fältinsamling/undersökning – datum            
Fältinsamling/undersökning – kommentar            
Fältinsamling/undersökning – metod            
Fältinsamling/undersökning – nummer            
Fältinsamling/undersökning – plats (Pla)
Fältinsamling/undersökning – ursprung (Org, Gru, Per)
Fältinsamling/undersökningshändelse – namn            
Fältinsamlings/undersökningshändelse – referensnummer            
Habitat/fyndort            
Habitat/fyndort – kommentar            
Stratigrafisk enhet – namn              

Stratigrafisk enhet – kommentar                
Typ av stratigrafisk enhet                

Information om rättigheter

Används för att registrera rättigheter som hör till objekt, reproduktioner eller 
texter som skapats för ett användningsändamål, oavsett vilka som innehar dem. 
Referera till ett objekt genom att använda Objektnummer, till en reproduktion 
genom att använda  Reproduktion – nummer eller till en text genom  Text – 
referensnummer.

Informationsenheter:
Rättighet – kommentar            
Rättighet – referensnummer            
Rättighet – slutdatum            
Rättighet – startdatum            
Rättighetsinnehavare (Org, Gru, Per)

Rättighetsinnehavare – kontaktperson (Org, Per)
Typ av rättighet            

Information om rättigheter från

Används för att registrera användningsrättigheter för objekt, reproduktioner eller 
texter som organisationen har erhållit från någon annan. Referera till ett objekt 
genom att använda Objektnummer, till en reproduktion genom att använda  
Reproduktion – nummer eller till en text genom att använda Text – referensnummer 
.

Informationsenheter:
Rättighet från – kommentar            
Rättighet från – referensnummer            
Rättighet från – slutdatum            
Rättighet från – startdatum            
Rättighet från – status för samtycke              

Rättighet från – datum för status för samtycke                
Typ av rättighet från            
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Information om rättigheter till

Används för att registrera användningsrättigheterna till ett objekt, reproduktion 
eller text som har beviljats av organisationen till någon annan. Referera till ett 
objekt genom att använda enheten för Objektnummer, en reproduktion genom 
att använda enheten för Reproduktion – nummer  i gruppen Information om 
reproduktion, eller en text genom att använda enheten för Text – referensnummer.

Informationsenheter:
Rättighet till begärd av            
Rättighet till godkänt av              

Rättighet till – datum för godkännande                
Rättighet till – kommentar            
Rättighet till – referensnummer            
Rättighet till – slutdatum            
Rättighet till – startdatum            
Rättighet till – status för samtycke              

Rättighet till – datum för status för samtycke                
Typ av rättighet till            

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Används för att registrera aspekter kring ett objekts tillstånd eller tekniska 
bedömning. Se Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning för 
aspekter kring processen och länka genom att använda Referensnummer för 
tillståndskontroll/teknisk bedömning.

Informationsenheter:
Fara              

Fara – datum                
Fara – kommentar                

Helhetsgrad              
Helhetsgrad – datum                
Helhetsgrad – kommentar                

Klimat- och miljöförhållanden – kommentar              
Klimat- och miljöförhållanden – datum för kommentar                

Konservering – prioritering för åtgärd            
Nästa tillståndskontroll/bedömning – datum            
Teknisk bedömning              

Teknisk bedömning – datum                
Tillstånd              

Tillstånd – datum                
Tillstånd – kommentar                

Information om konservering och åtgärder på objekt

Används för att registrera aspekter kring processen för konservering och åtgärder. 
Se Information om konservering och åtgärder för aspekter kring processen och 
länka till Konservering – referensnummer.
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Informationsenheter:
Konservering – kommentar            
Konservering – prioritering för åtgärd            
Konservering – material
Åtgärd – slutdatum 
Åtgärd – startdatum 
Åtgärdsrapport            

 Information från ägare av objekt

Används för att registrera information om ett objekt som en tidigare ägare har 
bidragit med. Se Information om användning av samlingar för aspekter kring 
processen och länka till  Referensnummer för användning av objekt.

Informationsenheter:
Ägare – personlig erfarenhet            
Ägare – personlig reaktion            
Ägare – referens            
Ägarens upplysning – kommentar            

Information om användning

Använd för att registrera användning av ett objekt eller en grupp av objekt 
samt reproduktioner. Registrera också texter som skapades för användningen 
som utställningstexter och data relaterad till användningen som klimat- och 
miljöförhållanden, besökarantal, webbaktivitet. Se gruppen för Information om 
användning av samlingar för  själva processen för användning.

Länka till relevant Information om användning av samlingar genom att använda 
informationsenheten Användning - referensnummer. För att hantera rättigheter 
som relaterar till texter se grupperna: Information om rättigheter, Information om 
rättigheter från och Information om rättigheter till.

Informationsenheter:
Användning – kommentar            
Användning – restriktion            

Användning – datum för restriktion
Användning – kommentar om restriktion

Användning – status            
Användning – datum för status

Användningsmätning – datum            
Användningsmätning – värde            
 Användningsmätning – kvalificerare för värde
 Användningsmätning – måttenhet för värde
Erkännande            
Text – referensnummer            

Text
Text – datum
Text – författare
Text – kommentar
Text – målgrupp
Text – språk
Text – syfte

Typ av användningsmätning            
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Information om ekonomisk värdering av objekt

Använd för att registrera aspekter kring värdering av objekt. Se Information om 
ekonomisk värdering för aspekter kring processen. Länka till relevant Information 
om ekonomisk värdering genom att använda enheten Ekonomisk värdering – 
referensnummer.

Informationsenheter:
Ekonomisk värdering av objekt            
Ekonomisk värdering av objekt – datum            
Ekonomisk värdering av objekt – förnyelsedatum            
Ekonomisk värdering av objekt – kommentar            
Ekonomiska värderingen av objekt – syfte            
Typ av ekonomisk värdering av objekt            

Information från användare av objekt

Används för att registrera information om ett objekt som en användare har 
bidragit med. Se Information om användning av samlingar för processen. Länka 
till relevant Information om användning av samlingar genom att använda 
enheten Användning – referensnummer.

Informationsenheter:
Användare – personlig erfarenhet            
Användare – personlig reaktion            
Användare – referens            
Användare – roll            
Användares upplysning – kommentar            

Information om samlingsöversyn av objekt

Använd till resultatet av en samlingsöversyn för ett objekt. Länka till relevant 
Information om samlingsöversyn genom att använda enheten Samlingsöversyn – 
referensnummer och till relevanta objekt eller objektgrupper genom att använda 
Objektnummer.

Informationsenheter:
Samlingsöversyn – kriterier            
Samlingsöversyn – resultat              

Samlingsöversyn – datum för resultat                
Samlingsöversyn – åtgärd            

Information om granskning av objekt

Använd för att registrera aspekter kring ett objektet vid en granskning. Se 
Information om granskning för granskningen i sig själv. Länka till relevant 
Information om granskning genom att använda enheten Granskning – 
referensnummer.

Informationsenheter:
Granskning av objekt – datum            
Granskning av objekt – informationsenhet            
Granskning av objekt – kategori            
Granskning av objekt – kommentar            
Granskning av objekt – resultat            
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PROCESSGRUPPER
Dessa grupper används för att registrera rutiner och processer. Några paras ihop 
med en objektgrupp som registrerar aspekter kring objektet vid en händelse. Som 
till exempel Information om granskning som registrerar information relaterad 
till en granskning i sin helhet medans Information om granskning av objekt 
registrerar information om granskning som relaterar till ett objekt.

Information om inkommande objekt

Använd för att registrera en händelse vid ett objekts ankomst. Referera till de 
involverade objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen Information 
om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Ankomst – kommentar            
Ankomst – syfte            
Ankomstdatum            
Ankomstnummer            
Ankomstsätt            
Inlämnare (Org, Gru, Per)

Inlämnarens krav
Mottaget av            
Nuvarande ägare (Org, Gru, Per)
Packning – kommentar            
Återlämningsdatum            

Information om förvärv

Används för att registrera en förvärvshändelse. Referera till de involverade 
objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen Information om 
identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Accessionsdatum            
Erbjudet pris till köpare av objekt            
Erbjudet pris – objekt            
Förvärv godkänt av (Per)

Förvärv – datum för godkännande
Förvärv – datum            
Förvärv – finansiering              

Förvärv – finansieringskälla (Org, Per)
Förvärv – villkor från finansieringskälla

Förvärv – kommentar            
Förvärv – referensnummer            
Förvärv – syfte            
Förvärv – ursprung (Peo, Per, Org)
Förvärv – villkor            
Inköpspris – grupp            
Inköpspris – objekt            
Typ av förvärv            
Ursprungligt inköpspris för objekt              

Ursprungligt inköpspris för objekt – valuta                
Ägaröverlåtelse – nummer            
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Information om förflyttning

Används för att registrera en förflyttning. Referera till aktuella objekt genom att 
använda Objektnummer i Information om identifiering av objekt. 

Informationsenheter:
Datum för planerad återflyttning            
Datum för återflyttning            
Förflyttning godkänd av (Per)

Förflyttning – datum för godkännande
Förflyttning – kommentar            
Förflyttning – kontaktperson (Per)
Förflyttning – referensnummer            
Förflyttning – syfte            
Förflyttning–metod            
Organisationens kurir (Per)
Speditör (Org, Per)

Speditör – kontaktperson (Per)
Transport – kommentar            

Information om utlämning av objekt

Används för att registrera en händelse vid utlämnande av objekt. Referera till 
involverade objekt genom att använda deras fält för Objektnummer  i gruppen 
Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Förväntad återlämning – sätt            
Förväntat återlämningsdatum            
Leveransdatum            
Utlämning godkänd av (Org, Per)

Utlämning – datum för godkännande
Utlämning – datum            
Utlämning – kommentar            
Utlämning – referensnummer            
Utlämning – slutdestination (Org, Per)
Utlämning – syfte            
Utlämningssätt            

Information om inlån

Används för att registrera en händelse vid inlån. Referera till de involverade 
objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om 
identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Godkänt av – hos långivare (Org, Per)

Långivare – datum för godkännande
Inlån – kommentar            
Inlån – kontaktperson (Org, Per)
Inlån – referensnummer            
Inlån – slutdatum            
Inlån – startdatum            
Inlån – status              

Inlån – datum för status                
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Inlån – syfte            
Inlån – villkor            
Långivare (Org, Gru, Per)
Långivare – kontaktperson (Org, Per)

Information om utlån

Används för att registrera en händelse vid utlån. Referera till de involverade 
objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen Information om 
identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Låntagare (Org, Per)

Låntagare – kontaktperson (Org, Per)
Speciella utlåningsvillkor            
Status för objekt i låneprocessen              
Status för objekt i låneprocessen – datum                
Utlån godkänt av (Per)

Utlån – datum för godkännande
Utlån – kommentar            
Utlån – referensnummer            
Utlån – slutdatum            
Utlån – startdatum 
Utlån – syfte           

Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning

Använd för att registrera en tillståndskontroll eller teknisk bedömning. Referera 
till de involverade objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen 
Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Tillståndskontroll/bedömning utförd av (Per)
Tillståndskontroll/bedömning – datum            
Tillståndskontroll/bedömning – kommentar            
Tillståndskontroll/bedömning – metod            
Tillståndskontroll/bedömning – referensnummer            
Tillståndskontroll/bedömning – syfte            

Information om konservering och åtgärder

Använd för att registrera en händelse vid konservering eller åtgärd. Referera till de 
involverade objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen Information 
om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Konservator (Org, Per)
Konservering godkänd av (Per)

Konservering – datum för godkännande
Konservering – metod            
Konservering – referensnummer            
Uppföljning – datum            



141

Information om ekonomisk värdering

Använd för att registrera en händelse vid ekonomisk värdering Referera till de 
involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information 
om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Ekonomisk värdering godkänd av (Per)

Ekonomisk värdering – datum för godkännande
Ekonomisk värdering – referensnummer            
Värderat av (Org, Per)

Information om försäkring

Använd för att registrera en händelse vid försäkring. Referera till de involverade 
objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen Information om 
identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Försäkring – förnyelsedatum   
Försäkring godkänd av (Per)

Försäkring – datum för godkännande
Försäkring – kommentar            
Försäkring – nummer            
Försäkring – referensnummer            
Försäkring – slutdatum            
Försäkring – startdatum            
Försäkringsbelopp            
Försäkringsgivare (Org, Per)

Information om utställningsgaranti

Använd för att registrera händelse vid utställningsgaranti. Referera till de 
involverade objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen Information 
om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Självrisk vid ersättningsanspråk            
Utställningsgaranti godkänd av (Per)

Utställningsgaranti – datum för godkännande
Utställningsgaranti – bekräftelsedatum            
Utställningsgaranti – datum för ansökan            
Utställningsgaranti – datum för ansökan            
Utställningsgaranti – kommentar            
Utställningsgaranti – referensnummer            
Utställningsgaranti – slutdatum            
Utställningsgaranti – startdatum            
Utställningsgaranti – utfärdare (Org)

Information om skada eller förlust 

Använd för att registrera en händelse vid förlust eller skada. Referera till de 
involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information 
om identifiering av objekt.
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Informationsenheter:
Skada eller förlust rapporterad av (Per)
Skada eller förlust – datum            
Skada eller förlust – kommentar            
Skada eller förlust – orsak            
Skada eller förlust – referensnummer            

Information om avyttring

Använd för att registrera en händelse vi avyttring. Referera till de involverade 
objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om 
identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Avyttring godkänd av (Per)

Avyttring – datum för godkännande
Avyttring – datum            
Avyttring – kommentar            
Avyttring – metod            
Avyttring – mottagare av objekt (Org, Gru, Per)
Avyttring – nytt objektnummer            
Avyttring – referensnummer            
Avyttring – syfte            
Avyttring – villkor            
Avyttringspris            
Avyttringspris – grupp            
Deaccessionsdatum            

Information om användning av samlingar

Använd för att registrera en händelse vid användning av samlingar. Referera till de 
involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information 
om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Användare (Org, Per)

Användare – kontaktperson (Per) 
Användning – datum för förfrågan

Användning godkänd av (Per)
Användning – datum för godkännande

Användning – kommentar om förfrågan            
Användning – organisatör (Org, Per)
Användning – plats (Pla)
Användning – referensnummer            
Användning – resultat            
Användning – slutdatum            
Användning – startdatum            
Användning – titel            
Användning – villkor            
Typ av användning            
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Information om samlingsöversyn 

Samlingsöversyn – ansvarig
Samlingsöversyn – kommentar
Samlingsöversyn – metod
Samlingsöversyn – referensnummer
Samlingsöversyn – slutdatum
Samlingsöversyn – startdatum
Samlingsöversyn – status
        Samlingsöversyn – datum för status
Samlingsöversyn – syfte
Samlingsöversyn – titel
Typ av samlingsöversyn
Samlingsöversyn – godkänt av
         Samlingsöversyn – datum för godkännande

Information om granskning

Använd för att registrera en händelse vid en granskning. Referera till de 
involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information 
om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Granskat av (Org, Per)
Granskning godkänd av (Per)

Granskning – datum för godkännande
Granskning – metod            
Granskning – referensnummer            
Typ av granskning            

Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner

Denna grupp listar de generella informationsenheter som kan användas för 
att beskriva en process i Spectrum. Gruppen nedan ger särskilda enheter för en 
process. Om en organisation vill registrera en aspekt kring en process som inte 
listas ska dessa följa samma modell som för dessa. Referera till de involverade 
objekten genom att använda Objektnummer  i gruppen Information om 
identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Arbetsrutinansvarig
Arbetsrutin – kommentar            
Arbetsrutin – slutdatum            
Arbetsrutin – startdatum            
Arbetsrutin – titel       
Begäran              

Begäran gjord av (Per, Org)
Begäran – datum                

Begärd åtgärd – datum            
Godkänt av (Per)

Datum för godkännande
Kostnad              

Kostnad – kommentar                
Planerat slutdatum            
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Planerat startdatum            
Status              

Status – datum                
Status – datum för översyn                

Syfte            

Information om process

Använd som modell för andra processer som sker i organisation och som 
organisationen vill registrera. Som exempel kan organisationen vilja registrera den 
person som identifierade ett objekt eller den metod som använts för datering av 
objekt.  Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i 
gruppen Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:
Process – datum            
Process – kommentar            
Process – metod            
Process – person/organisation (Org, Per)
Process – referensnummer            

Information om reproduktion

Använd för att registrera information om reproduktioner Referera till objekt som 
reproduceras genom att använda fältet för Objektnummer  i gruppen Information 
om identifiering av objekt. För att hantera rättigheter tillhörande reproduktioner 
se grupperna för Information om rättigheter, Information om rättigheter från, 
och grupper för Information om rättigheter till.

Informationsenheter:
Reproduktion begärd av (Per, Org)
Reproduktion utförd av (Per, Org)
Reproduktion – beskrivning          
Reproduktion – datum          
Reproduktion – format          
Reproduktion – nummer          
Reproduktion – nuvarande placering          
Reproduktion – status          
Reproduktion – syfte          
Typ av reproduktion          

Information om adress

Information om adress används normalt för aktuell information som används och 
uppdateras. Använd Information om plats för historisk information.
Det kan vara nödvändigt att använda ett antal separata informationsenheter 
beroende på vilken typ av adress som ska registreras. 

Informationsenheter:
Adress – e-post          
Adress – faxnummer          
Adress – plats (Pla)
Adress – postnummer          
Adress – telefonnummer          
Adress – text          
Typ av adress          
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Information om datum

Detaljerad information om ett datum kan ofta behövas för historisk information. 
Datum för aktiviteter inom samlingsförvaltning har normalt bara ett datum 
eftersom de används för närvarande och exakta datum är kända som till 
exempel Ankomstdatum. Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata 
informationsenheter beroende på vilken typ av datum som ska registreras.

Informationsenheter:
Datum i text          
Datum – period          
Datum – relation          
Datum – senaste            

Datum – kvalificerare för senaste              
Datum – senaste mer exakt              

Datum – tidigaste/enskilda            
Datum – kvalificerare för tidigaste/enskilda              
Datum – tidigaste/enskilda mer exakt              

Information om placering

Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsenheter 
beroende av vilken typ av placering som ska registreras.

Informationsenheter:
Klimat- och miljömätning – datum          
Klimat- och miljömätning – värde          

Klimat- och miljömätning – enhet för värde
Klimat- och miljömätning – kvalificerare för värde

Placering – adress          
Placering – kommentar om förhållanden            

Placering – datum för kommentar om förhållanden              
Placering – kommentar om säkerhet          
Placering – kommentar om tillgänglighet          
Placering – referensnamn/nummer          
Typ av klimat- och miljömätning          
Typ av placering          

Information om organisation

Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsenheter 
beroende på vilken typ av organisation som ska registreras: 

Informationsenheter:
Organisation – adress          
Organisation – datum för grundande      
Organisation – datum för upplösande          
Organisation – funktion          
Organisation – grupp          
Organisation – historia          
Organisation – kontaktperson          
Organisation – namn          
Organisation – plats för grundande          
Organisation – referensnummer          
Organisation – relation          
Organisation – tillägg till namn          
Organisation – underavdelning          
Organisationsnummer          
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Information om grupp

Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsenheter 
beroende på vilken grupp som ska registreras: 

Informationsenheter:
Del av grupp          
Grupp – kultur          
Grupp – relation          
Grupp – språkgrupp          

Information om person

Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsenheter 
beroende på den person som ska registreras: 

Informationsenheter:
Person – adress          
Person – dödsdatum          
Person – dödsplats (Pla)
Person – födelsedatum          
Person – födelseplats (Pla)
Person – förnamn          
Person – grupptillhörighet          
Person – hälsningsfras          
Person – initialer          
Person – kommentar om namn          
Person – kön          
Person – nationalitet          
Person – referensnummer          
Person – relation          
Person – stil/skola          
Person – tillägg till namn          
Person – titel          
Person – yrke          
Persons – efternamn          
Persons – kommentar om biografi          

Information om plats

Information om plats är ofta historisk eller statisk. Till skillnad från en adress 
används den sällan i samlingsförvaltningsprocesser och som ändras inte lika ofta 
som Information om adress.
Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsfält beroende 
på platsen som ska registreras: 

Informationsenheter:
Plats – kommentar          
Plats – kontext            

Plats – datum för kontext              
Plats – nivå på kontext              

Plats – koordinater            
Plats – kvalificerare för koordinater              
Plats – typ av koordinater              

Plats – kännetecken            
Plats – datum för kännetecken              
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Plats – typ av kännetecken              
Plats – namn            

Plats – typ av namn              
Plats – position          
Plats – referensnummer            
 Plats – typ av referensnummer              
Plats – relation          
Plats – status          
Plats – uppgifter om klimat och miljö          
Plats – ägare (Org, Gru, Per)
System för typ av plats          

GRUPPER FÖR DOKUMENTATIONSHANTERING
Använd dessa för att registrera information om dokumentation i 
dokumentationssystemet.

Tilläggshistorik

Använd dessa för att registrera information om dokumentationen i 
dokumentationssystemet.

Informationsenheter:
Information – källa (Org, Gru, Per)

Informationskälla – datum
Informationsenhet – system            
Registrerat av (Per)

Registrering – datum
Registrering – framsteg            
Tillagd informationsenhet            
Tilläggshistorik godkänd av (Per)

Användning och tillhandahållande av information
Informationsenheter:
Information – användning            
Sekretess – kommentar            

Information om dokumentation

Informationsenheter:
Registreringsnivå            

Information om referens

Det kan vara nödvändigt att använda ett antal separata informationsfält beroende 
på den referens som ska registreras: 

Informationsenheter:
Katalognummer          
Placering av dokument          
Referens            

Referens publicerad av (Org, Per)
Referens – författare/redaktör (Per, Org)
Referens – kommentar              
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Referens – nummer              
Referens – publiceringsdatum              
Referens – publiceringsplats              
Referens – relation              
Referens – titel              
Referens – uppgifter              
Typ av referens              



 






